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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i
Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej
- wymagania ogólne,
- technika sanitarna, konstrukcje budowlane, roboty drogowe,
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Gdańsk 2015r
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Nr SST

Kod
CPV

Nazwa SST

Nr
str.

WYMAGANIA OGÓLNE
D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

5

ROBOTY DROGOWE
D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

31

D-01.01.01 45100 Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych

33

D-01.02.01 45112 Gospodarka drzewostanem

43

D-01.02.04 45100 Rozbiórka elementów dróg

55

D-01.03.02 45231 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

63

D-01.03.04 45232 Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych

75

D-01.03.06 45231 Przebudowa sieci gazowych

103

D-01.03.07 45231 Przebudowa sieci ciepłowniczych

125

D-02.00.00
D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE

157

Roboty ziemne – wymagania ogólne

159

D-02.01.01 45111 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

169

D-02.03.01 45111 Wykonanie nasypów

181

D-04.00.00

PODBUDOWY

197

D-04.01.01 45233 Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża

199

D-04.03.01 45233 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

207

D-04.04.02 45233 Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie

215

D-04.05.01 45233 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

237

D-04.06.01 45233 Podbudowa z chudego betonu

255

D-04.07.01a 45233 Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

271
293

D-05.03.01. 45233 Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z
D-05.03.05b 45233
2014 r.
D-05.03.11. 45233 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D-05.03.13a 45233 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

295

D-05.03.23. 45233 Nawierzchnia z kostki betonowej

353

D-05.03.26. 45233 Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą

369

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.00.00
D-07.01.01.
D-07.02.01.
D-07.06.02.
D-07.07.01.

D-08.00.00

45233
45233
45233
45316

305
325
331

Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
Oświetlenie uliczne

377
379
401
421
437

ELEMENTY ULIC

451

D-08.01.01. 45233 Krawężniki betonowe

453

D-08.01.02. 45233 Krawężniki kamienne

465

D-08.02.01a 45233 Chodniki z płyt wskaźnikowych

477

D-08.03.01. 45233 Betonowe oporniki i obrzeża chodnikowe

489

D-09.00.00

ZIELEŃ DROGOWA

497
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D-09.01.01. 77310 Przestrzenny układ zieleni

D-10.00.00

INNE ROBOTY

D-10.01.03. 45111 Mała architektura

499
517
519

ROBOTY BUDOWLANE
B-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

531

B-01.02.02. 45100 Rozbiórki elementów obiektów budowlanych

533

B-12.00.00.

ZBROJENIE

543

B-12.01.00. 45262 Stal zbrojeniowa – wymagania ogólne

545

B-12.01.01. 45262 Zbrojenie betonu stalą klasy A-I

557

B-13.00.00.
B-13.01.00.

BETON

561

Beton konstrukcyjny

563

B-13.01.01. 45262 Beton konstrukcyjny

565

B-13.02.00.

587

Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

B-13.02.01. 45262 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

B-14.00.00.
B-14.01.00.

589

KONSTRUKCJE STALOWE

593

Stal konstrukcyjna – wymagania ogólne

595

B-14.01.01. 45223 Konstrukcje stalowe ze stali typu S235

607

B-14.02.00.

613

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

B-14.02.01. 45223 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez metalizację

615

B-15.00.00.

IZOLACJE

623

B-15.01.00.

Izolacja cienka

625

B-15.01.02. 45442 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

627

B-15.02.00.

635

Izolacja gruba

B-15.02.04. 45442 Membrana kubełkowa

B-20.00.00.

ROBOTY INNE

637
643

B-20.01.04. 45223 Dylatacje

645

B-20.04.01. 45223 Powierzchnie ścian murowanych

655

TECHNIKA SANITARNA
S-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
S-01.03.05. 45231 Wodociągi układane w gruncie

S-02.00.00.

663
665

ROBOTY ZIEMNE

685

S-02.01.02. 45112 Roboty ziemne dla obiektów liniowych. Podłoża

687

S-03.00.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA

701

S-03.01.01. 45231 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

703

S-03.02.01. 45231 Kanalizacja sanitarna

713
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych w ramach realizacji
inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-00.00.00.
D-01.00.00.
D-02.00.00.
D-04.00.00.
D-05.00.00.
D-07.00.00.
D-08.00.00.
D-09.00.00.
D-10.00.00.
B-01.00.00.
B-12.00.00.
B-13.00.00.
B-14.00.00.
B-15.00.00.
B-20.00.00.
S-01.00.00.
S-02.00.00.
S-03.00.00.

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Podbudowy
Nawierzchnie
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Elementy ulic
Zieleń drogowa
Roboty inne
Roboty przygotowawcze
Zbrojenie
Beton
Konstrukcje stalowe
Izolacje
Roboty inne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Kanalizacja deszczowa i sanitarna

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie umową.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Nadzoru.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogólne

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych
trasy wraz ze współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy:
• Projekt wykonawczy drogowy;
• Projekt docelowej organizacji ruchu;
• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
• Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej;
• Projekt wykonawczy wodociągów;
• Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej;
• Projekt wykonawczy sieci gazowej;
• Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej;
• Projekt wykonawczy sieci telekomunikacyjnych;
• Projekt
wykonawczy
oświetlenia
ulicznego
i
przebudowy
elektroenergetycznych;
• Projekt wykonawczy małej architektury;
• Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem . Przestrzenny układ zieleni;
• Projekt wykonawczy odtworzenia studzienek piwnicznych;
• Przedmiary Robót;
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
B.

urządzeń

Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca:

• Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w wodę,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,
• Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowej SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru;
• Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót;
• Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna;
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• Dokumentacja Powykonawcza.
Wszystkie w/w projekty winny zawierać rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz być uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi
brakujące lub zamienne rysunki i SST na własny koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej
bezwzględnie wymagana jest akceptacja Projektanta.
Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Warunkach Umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności w dokumentacji należy uzyskać opinię Projektanta, co do
poprawności.
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 być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, komendą policji i posiadający
zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
również Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe
wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu
inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz
zutylizowane.
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak
aby:
•
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich
użytkowania,
•
zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się
zapobiec powstawaniu odpadów,
•
zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów,
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny
z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych.
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Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie środowiska.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane
w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o
której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.
Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla
życia i zdrowia ludzi lub środowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione
łącznie następujące warunki:
•
w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,
•
jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących
przy transporcie towarów niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano
odpady nadające się do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym
w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach,
które spełniają określone wymagania.
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być
eksploatowane tylko wówczas, gdy:
•
nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych
przepisów,
•
pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagań określonych w ustawie.
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
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skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III) możliwością powstania pożaru.
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom
hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować
negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie
na właściwej organizacji budowy, tj.
-ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów
zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy
-zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hałasu
-wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw.
biegu jałowym)
-zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00÷6.00
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną IBDiM,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
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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 Nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru 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 Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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 Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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 nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 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
Nadzoru 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
Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Nadzoru 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 Nadzoru. Różnice pomiędzy
wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie
zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.
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
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
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uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Nadzór archeologiczny
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję znajduje się w ścisłej ochronie konserwatorsko
– archeologicznej, wobec czego należy przeprowadzić podczas prac ziemnych badania w
formie nadzoru archeologicznego. Strefa ochrony archeologicznej pokrywa się z układem
dawnych bastionów i fos.
Prace ziemne muszą być prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym
(dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna) za zezwoleniem
Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowo powiadomić Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o przystąpieniu do robót ziemnych.
Wykonawca jest zobowiązany w każdej chwili udostępnić front robót dla badań
archeologicznych.
Koszt związany z pełnieniem nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego został
uwzględniony w cenie kontraktowej o ile strony kontraktu nie uzgodnią inaczej.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 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 Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 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 Nadzoru.
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 Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Nadzoru.
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych
miejscach.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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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 pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
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 dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w
terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
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 Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)
część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
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procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 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 Nadzoru w
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do
Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
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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 Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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.
6.4. 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
Nadzoru .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru projektu oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
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 Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. 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 Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) 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 Nadzoru 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 po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego
inaczej, 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 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 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 umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym 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 niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 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 Nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru 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.
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogólne

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru 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:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9.
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze 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
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9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Nadzoru i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
B-D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w B-D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie i jest włączone w ceny jednostkowe.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b)
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c)
Opłaty/dzierżawy terenu.
(d)
Przygotowanie terenu.
(e)
Wykonanie objazdów tymczasowych, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu.
(f)
Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
(b)
Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(α)
Usunięcie wbudowanych materiałów
Wykonawcy).
(β) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

i

oznakowania

(stanowią

własność
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002
Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
Nr 204,poz. 2086).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności opracowań
geodezyjno
–
kartograficznych
obowiązujących
w
budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych,
jakimi
powinny
odpowiadać
budynki
i
ich
usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez
właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków
postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzenie trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz chodników.
Zakres wykonania prac geodezyjnych:
− odtworzenie trasy drogowej wraz z chodnikami oraz z punktami wysokościowymi
w terenie płaskim.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
•
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
•
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych,
•
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.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono wysokość
w przyjętym układzie odniesienia.
1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy.
1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów
terenowych (reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w
przyjętym układzie współrzędnych.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty
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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” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”,
punkt 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”, punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”,
punkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
−
teodolity lub tachimetry,
−
niwelatory,
−
dalmierze,
−
tyczki,
−
łaty,
−
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne”, punkt 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”,
punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku
obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
obowiązany jest kontrolować wytyczenie wszystkich urządzeń w stosunku do
projektowanych rozwiązań drogowych oraz innych branż.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
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Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 50 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie
płaskim powinna wynosić 50 metrów, w terenie falistym powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 2 mm/km, stosując niwelację podwójną w
nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej
niż co 10 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
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projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej
1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta
co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej,
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy
realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania
robót.
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt
Osnowy Realizacyjnej powinien spełniać następujące warunki:
a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczy i utrwalić poza terenem wykonywania
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy punkt
powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był
widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

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”, punkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed
rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy wraz z chodnikami w terenie, czyli
wykonanie wszystkich robót składowych określonych w niniejszej SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
Na podstawie pomiarów kontrolnych należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli
wszystkie pomiary dały wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami.
Jeżeli choć jeden pomiar kontrolny dał wynik niezgodny z dziennikiem pomiarów, Wykonawca
jest zobowiązany do ponownego wykonania niezbędnych pomiarów na własny koszt. Czynności
te muszą być odpowiednio udokumentowane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne”, punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania robót obejmuje:
−
założenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) wzdłuż
osi trasy drogowej i ich ochrona przez cały okres budowy,
−
wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
−
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
−
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
−
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
−
dodatkowe pomiary na żądanie Projektanta lub Inspektora, które wynikają
zarówno z projektu jak i innych robót dodatkowych,
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osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
ochrona i ewentualne przeniesienie istniejących reperów państwowych
i znaków geodezyjnych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
10.2. Instrukcje
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny
Urząd Geodezji i Kartografii.
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, GUGiK 1979
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów,
przesadzeniem krzewów oraz zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych drzew na czas
budowy przy realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i
Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”.
1.2.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z usunięciem drzew, przesadzeniem krzewów, usunięciem i odtworzeniem rabaty
sezonowej, zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy oraz
cięciami pielęgnacyjnymi istniejących drzew.
Zakres robót obejmuje:
- wycięcie drzew;
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę
drzewną;
- zasypanie dołów;
- dowóz i rozłożenie zakupionej ziemi żyznej dla przesadzanych krzewów,
- przesadzenie krzewów w miejsce wskazane przez Biuro Ogrodnika Miasta;
- dowóz i wyłożenie ściółki z rozdrobnionej kory pod przesadzanymi krzewami;
- usunięcie i odtworzenie po budowie fragmentu rabaty sezonowej;
- zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy;
- cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew;
- trzyletni okres pielęgnacji przesadzonych krzewów.
1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Grunt z wykopów;
ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowych, służąca do zasypania dołów po
usuniętych karpinach drzew.
Ziemia żyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozkładu materiału organicznego z dużą zawartością próchnicy,
- ziemia o strukturze gruzełkowatej, zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą
pojemność wodno-powietrzną,
- ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
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2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
“Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.

Materiały stosowane przy usuwaniu drzew:
– grunt do zasypania dołów z wykopów

2.3.

Materiały stosowane przy przesadzaniu krzewów:
– ziemia żyzna - stosować do zaprawiania dołów dla przesadzanych krzewów
– nawozy mineralne - powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
i udziałem procentowym składników (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.);
nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania;
zastosowane nawozy powinny pochodzić od producentów i importerów, którzy posiadają
odpowiednie pozwolenie;
przed wyborem nawozu należy dokonać analizy chemicznej podłoża w warstwie nośnej.
Wartości otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadać poziomowi, przy którym
substancje odżywcze będą dostępne dla roślin;
nawozy należy aplikować na rośliny suche, dopiero później podlewać.
– rozdrobniona kora - końcową pracą po porzesadzeniu krzewów powinno być
ściółkowanie powierzchni rozdrobnioną korą;
korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu
sadzenia roślin i dokładnym wyrównaniu ziemi;
kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastów i zarodników grzybów); najczęściej stosuje się korę drzew iglastych; odczyn
stosowanej kory powinien być obojętny;
kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę
grubości nie mniejszej niż 6 cm.
– woda – do podlewania przesadzonych krzewów.

2.4.

Materiały stosowane przy odtwarzaniu rabaty sezonowej:
– ziemia żyzna - stosować jako warstwę grubości 30 cm na całej powierzchni
odtwarzanego kwietnika;
– sadzonki wydmuchrzycy piaskowej – w przypadku zakupienia nowych roslin ich
wielkość musi być taka sama jak na pozostałej powierzchni rabaty;
– kosmos podwójnie pierzasty – nasiona odmiany wskazanej przez Biuro Ogrodnika
Miasta;
– woda – do podlewania rabaty.

2.5.

Materiały stosowane przy zabezpieczeniu pni i systemów korzeniowych drzew:
– deski (długość deski min. 2m – dla drzew z nisko osadzoną koroną dopasowane do
długości pnia);
– drut lub liny włókienne do przymocowania desek;
– maty słomiane lub trzcinowe albo rura PCV do owinięcia pnia w celu izolacji od
desek;
– maty jutowe do ochrony odsłoniętego systemu korzeniowego;
– impregnat oleisty do zabezpieczenia przyciętych korzeni;
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– preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni, stosować w dawce
10 - 30 ml pod jedno drzewo (w zależności od wielkości drzewa);
– ziemia żyzna do zaprawiania dołów w obrębie odsłoniętych korzeni;
– woda do podlewania drzew z odsłoniętym systemem korzeniowym.

3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2.
Sprzęt do usuwania drzew
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usunięcia z pasa
drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych
z wyrębem drzew.
3.3.
Sprzęt do przesadzania krzewów
Do wykonywania robót związanych z przesadzeniem krzewów należy stosować:
– sprzęt potrzebny do ręcznego przesadzenia krzewów z bryłą korzeniową,
– cysterny lub beczkowozy oraz węże i wiadra do podlewania.
3.4.
Sprzęt do odtwarzania rabaty sezonowej
Do wykonywania robót związanych z odtworzeniem rabaty sezonowej należy stosować:
– sprzęt ogrodniczy, jak; szpadle, łopaty, grabie, taczki,
– cysterny lub beczkowozy oraz węże i wiadra do podlewania.
3.5.
Sprzęt do zabezpieczania drzew
Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew należy stosować:
− podstawowe narzędzia rzemieślnicze,
– cysterny lub beczkowozy oraz węże i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2.
Transport pni i karpin oraz desek i mat do zabezpieczenia drzew
Pnie, karpinę i gałęzie oraz materiały do zabezpieczenia drzew można transportować
samochodami skrzyniowymi lub samochodami samowyładowczymi oraz zestawami
ciągnikowymi z przyczepami samowyładowczymi.
4.3.
Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania używać cystern lub beczkowozów.
4.4.
Transport przesadzanych krzewów
Niezwłocznie po wykopaniu krzewy z zabezpieczonym systemem korzeniowym przewozić na
niewielkie odległości taczką lub transportem samochodowym. Należy dopilnować aby
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podczas transportu i składowania na terenie budowy system korzeniowy wykopanych
krzewów nie przesechł, ani nie został wystawiony na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Czas transportu i składowania wykopanych krzewów nie powinien przekraczać
kilku godzin.
4.5.
Transport materiału roślinnego do odtworzenia rabaty sezonowej
Do transportu materiału roślinnego powinny być stosowane samochody skrzyniowe z
zabudowaną skrzynią. Dopuszcza się inny transport pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2.
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych powinien być oczyszczony z drzew i
krzewów.
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce (składowisko
Zamawiającego lub legalne składowisko w celu utylizacji), przesadzenie krzewów, usunięcie
rabaty sezonowej oraz zasypanie dołów po usuniętej roślinności gruntem z wykopów
drogowych.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3.
Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inżyniera Kontraktu.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu,
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
5.4.

Przesadzenie krzewów
5.4.1.
Przesadzanie krzewów z bryłą korzeniową
- pora przesadzenia krzewów liściastych poza okresem wegetacyjnym - 2 terminy:
*JESIENNY po opadnięciu liści (wrzesień – listopad),
* WIOSENNY do momentu pękania pąków na wiosnę ( marzec – kwiecień);
- krzew należy posadzić na miejsce docelowe bezpośrednio po jego wykopaniu;
- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę należy odchwaścić teren w najbliższym
otoczeniu;
- dół należy wykopać dwukrotnie większy, niż bryła korzeniowa rośliny;
- miejscową glebę mieszamy z żyzną ziemią wymieszaną z preparatem mikoryzowym;
- pędy rośliny należy przyciąć na wysokość 20 cm;
- należy ustawić bryłę korzeniową krzewu na takim poziomie, na jakim była dotychczas;
- po posadzeniu krzewu ubijamy stopami ziemię wokół krzewu;
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- wokół krzewu należy uformować ziemną misę;
- po posadzeniu krzew należy intensywnie podlać!;
- misę należy wyściółkować korą.
5.4.2.
Właściwa pielęgnacja krzewów po przesadzeniu
Aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, krzewy należy poddać co najmniej 3-letniej
intensywnej pielęgnacji:
o systematycznie podlewać, szczególnie intensywnie w czasie suszy,
o dodatkowo zasilać nawozami,
o uzupełniać ściółkę pod krzewami.
5.5.

Odtworzenie rabaty sezonowej
Fragment rabaty sezonowej koliduje z projektowaną przebudową gazociągu. Po
zakończeniu prac kwietnik należy odtworzyć – doprowadzić do stanu sprzed budowy.
Istniejące rośliny można wykopać i przechować, lub usunąć i zakupić nowe. Wielkość
oraz rozstawa sadzonych roślin powinny być takie same, jak na pozostałej części
kwietnika.
• Odtworzenie nasadzeń z wydmuchrzycy piaskowej – rozstawa sadzenia zgodna z
dokumentacją projektową.
• Odtworzenie rabaty z kosmosa podwójnie pierzastego – tylko w przypadku
zakończenia robót w sezonie wiosenno-letnim. Należy zastosować odmianę
wybraną na dany rok przez Biuro Ogrodnika Miasta.
Podłoże pod kwietnik należy staranie przygotować i oczyścić. Na całej powierzchni
odtwarzanej rabaty należy wyłożyć ziemię żyzną w warstwie o grubości 30 cm i dopiero
wówczas sadzić rośliny.
Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie Biuro Ogrodnika Miasta.

5.6.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
5.6.1.
zabezpieczenie pni drzew
na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania;
pnie drzew przed odeskowaniem należy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi albo
rurą PCV;
odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski
przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia;

deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący drzewom;

deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi;
nie stosować gwoździ!
5.6.2.
zabezpieczenie korzeni drzew
jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim
sąsiedztwie drzew należy zachować szczególna ostrożność; ponieważ systemy
korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy korzeniowej
należy wykonywać ręcznie – ciężki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew
– minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys
korony drzewa;
prace te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą
kontrolą inspektora nadzoru;
prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;
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odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe,
należy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie należy
ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm;
do ewentualnego wycinania korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte
korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane
czy wyszarpane;
powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym;
po wycięciu korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa,
redukując koronę; cięcia w koronie należy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie,
pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru!;
po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie
należy okryć warstwą ziemi żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;
drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony po
wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2.
Kontrola robót przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania karpin i zasypania dołów.
Prace zanikające – sposób karczowania karpin i zasypywania dołów – powinny być
wykonane pod nadzorem. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w SST “Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”.
Kontrola wywiezienia pni, karpin i gałęzi poza teren budowy na składowisko Zamawiającego
lub legalne składowisko w celu utylizacji.
6.3.
Kontrola robót przy przesadzaniu krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie prawidłowości przesadzenia krzewów:
- sposób przygotowania i zabezpieczenia bryły korzeniowej przesadzanych krzewów,
- sposób przesadzania krzewu z zachowaniem odpowiedniej wielkości wykopanej bryły
korzeniowej,
- sposób transportu krzewu,
- sposób zaprawienia dołu ziemią żyzną,
- sposób przycięcia i zaprawienia korzeni preparatem mikoryzowym,
- sposób posadowienia krzewu w dołach,
- zasypywania dołów,
- sposób wykonania misek wokół przesadzonego krzewu,
- sposób podlania przesadzonego krzewu,
- pielęgnacja krzewu przez okres 3 lat.
Prace powinny być wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru.
6.4.
Kontrola robót przy odtwarzaniu rabaty sezonowej
Kontrola robót podczas sadzenia roślin polega na sprawdzaniu:
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc
sadzenia,
- odległości sadzonych roślin; tolerancja +/- 5cm,
- zaprawienia ziemią żyzną całej powierzchni rabaty,
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materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, wieku,
zgodności z normami,
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
podlewania;
uporządkowania terenu po posadzeniu;
usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym pojemników, foli itp.
poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji.

6.5.
Kontrola robót przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie prawidłowości wykonania robót; czy drzewa
zostały zabezpieczone w sposób wystarczający i przy tym nie zostały uszkodzone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 7
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:
− sztuka.
Jednostką obmiarową robót związanych z przesadzeniem krzewów wraz z trzyletnią
pielęgnacją jest:
− sztuka.
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem i odtworzeniem rabaty sezonowej jest:
− m2 .
Jednostką obmiarową robót związanych z zabezpieczeniem pni i systemów korzeniowych
drzew jest:
– sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 8.
8.2.
Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeśli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 dały wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy usuwaniu drzew podlega
sprawdzenie dołów po wykarczowanych karpinach, przed ich zasypaniem.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy przesadzaniu krzewów podlega:
- sposób przygotowania i wielkość wykopanej bryły korzeniowej,
- sposób zaprawienia dołu ziemią żyzną,
- sposób przycięcia i zaprawienia korzeni preparatem mikoryzowym.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy odtwarzaniu rabaty sezonowej
podlega sposób zaprawienia powierzchni rabaty ziemią żyzną.
Odbiór robót porządkowych następuje po całkowitym uporządkowaniu terenu z pni, karpin i
gałęzi oraz innych zanieczyszczeń poza teren budowy na składowisko Zamawiającego lub
legalne składowisko w celu utylizacji.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej usunięcia drzew
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.
Cena usunięcia 1 szt. drzewa obejmuje:
- wycięcie drzewa,
- wykarczowanie karpiny,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę
drzewną,
- zasypanie dołu,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.3.
Cena jednostki obmiarowej przesadzenia krzewów
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.
Cena przesadzenia 1 szt. krzewu obejmuje:
- przygotowanie brył korzeniowych krzewów przesadzanych,
- wykopanie krzewów przeznaczonych do przesadzenia i zabezpieczenie brył
korzeniowych,
- przetransportowanie krzewu na miejsce posadzenia,
- zaprawienie dołów ziemią żyzną i preparatem mikoryzowym,
- posadzenie krzewów,
- obfite podlanie krzewów,
- ściółkowanie powierzchni korą,
- trzyletnia pielęgnacja krzewów.
9.4.
Cena jednostki obmiarowej usunięcia i odtwarzenia rabaty sezonowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.
Cena odtworzenia 1 m2 rabaty sezonowej obejmuje:
- usunięcie istniejących nasadzeń lub wykopanie roślin i ich przechowanie;
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne
składowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie powierzchni rabaty,
- wywiezienie wykopanej ziemi,
- zakup i dowóz ziemi żyznej,
- zaprawienie powierzchni rabaty ziemią żyzną,
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń,
- sadzenie materiału roślinnego,
- zakup wody.
9.5.
Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i systemów korzeniowych drzew
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7.
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:
- owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi albo rurą PCV pni drzew,
- odeskowanie owiniętych pni drzew,
- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,
- zabezpieczenie matami jutowymi systemów korzeniowych,
- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach cięcia,
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- zaprawienie dołów ziemią żyzną i preparatem mikoryzowym,
- obfite podlanie drzew.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627)
z późn. zm
2. Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232)- z późn. zm
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
CPV 45 100
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów ulic w ramach
realizacji inwestycji : „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej
w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana
Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z rozbiórką elementów ulic.
−
−
−
−

Zakres wykonania robót obejmuje rozbiórki:
nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
nawierzchni chodników, zjazdu wraz z podbudowami,
krawężników i obrzeży,
Ogrodzeń.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
z SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
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3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ulic może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,
ładowarki,
samochody ciężarowe,
zrywaki,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
koparki,
wciągarka ręczna,
zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
elektrownia polowa,
młot pneumatyczny z agregatem,
przecinarka tarczowa,
spycharka gąsienicowa,
frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów ulic obejmują usunięcie z terenu budowy elementów
wymienionych w punkcie 1.3 poza materiałem o znaczeniu historycznym przeznaczonym
do ponownego wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji
inwentaryzacyjnej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku ich uszkodzenia koszt wymiany ponosi Wykonawca.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych należy
wykonać roboty zgodnie SST D-05.03.11. „Frezowanie na zimno”.
Wszystkie elementy możliwe oraz przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają
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się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte
z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów ulic 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.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypów”.
5.3. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych
Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów
budowlanych ogrodzeniowych w stosunku, do których zostało to przewidziane w
przedmiarze i opisie robót.
Jeśli w trakcie prac budowlanych stwierdzi się istnienie nie zinwentaryzowanych w
projekcie a kolidujących z projektowanym układem drogowym elementów
zagospodarowania, należy poinformować o tym Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o
ewentualnej ich likwidacji.
Roboty rozbiórkowe
Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji przy rozbiórce należy składować w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia miejsca robót.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy
drogowe,
powinny
być
tymczasowo
zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy
wypełnić warstwami, gruntem miejscowym do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie
nasypów”.

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”
punkt 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 powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypów”.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulic jest:
- dla rozbiórki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami - m2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiórki nawierzchni chodników, zjazdów - m2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiórki krawężników i obrzeży - m (metr),
- dla demontażu tablic oznakowania pionowego - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami:
- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- sfrezowanie lub rozkucie nawierzchni bitumicznej,
- mechaniczne zerwanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych
- mechaniczne zerwanie podbudów,
- wykonanie koryta do wysokości rzędnych projektowanych i zagęszczenie podłoża (w
przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiórki),
- segregowanie odzyskanych elementów prefabrykowanych pod kątem możliwości
powtórnego użytku,
- składowanie materiałów,
- zapewnienie środków transportu,
- załadunek na środku transportu,
- wywóz do depozytu miejskiego z rozładunkiem;
b) dla rozbiórki nawierzchni chodników, zjazdów wraz
z podbudowami:
- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- ręczne wyjęcie płyt, kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierzchni z innych
materiałów,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- wykonanie koryta do wysokości rzędnych projektowanych i zagęszczenie podłoża (w
przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiórki),
- składowanie materiałów,
- segregowanie materiałów pod kątem możliwości powtórnego użytku,
- oczyszczenie materiałów nadających się do użytku,
- zapewnienie środków transportu,
- załadunek na środku transportu,
- wywóz do depozytu miejskiego materiałów nadających się do użytku wraz z
rozładunkiem,
- wywóz na wysypisko materiałów nie nadających się do powtórnego użytku z
rozładunkiem i utylizacją;
c) dla rozbiórki krawężników i obrzeży, ogrodzeń:
- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót,
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
- odkopanie krawężników lub obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław betonowych,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- uporządkowanie miejsca robót,
- składowanie materiałów,
- zapewnienie środków transportu,
- załadunek na środku transportu,
- wywóz na wysypisko z rozładunkiem i utylizacją;
Koszt jednostkowy utylizacji należy przyjmować zgodnie z ceną przyjęcia jednostki
utylizowanego materiału przez punkt utylizacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego stosowania

5. PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia

6. PN-H-93401

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7. PN-H-93402

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco

8. BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
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9. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-01.03.02.
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH
CPV 45 231
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w związku z realizacją inwestycji
”Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową
infrastruktury kolidujące”.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują:
- roboty demontażowe;
- budowę linii kablowych SN;
- budowę linii kablowych nn.;
- osłonięcie istniejących linii kablowych SN-15kV rurami dwudzielnymi HDPE;
- osłonięcie istniejących linii kablowych nn-0,4kV rurami dwudzielnymi HDPE;
- pomiary i czynności sprawdzające.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami PN-76/E05125, PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E-004 oraz ST D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
1.4.1. Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęziania lub zakończenia kabla, np. mufa.
1.4.2. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii
kablowej, lub innego urządzenia nadziemnego lub podziemnego.
1.4.3. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub działaniem łuku elektrycznego.
1.4.4. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych
w gruncie, zapewniający z nim połączenie elektryczne.
1.4.5. Przewód uziemiający - przewód łączący zacisk uziemiający z uziomem.
1.4.6. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest
zbudowana.
1.4.7. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
1.4.8. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
1.4.9. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą
fundamentu.
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1.4.10. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części
rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi
komunikacyjnej, budowli itp.
1.4.11. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż
połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nie uziemionego przewodu zbliżającej się
linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie.
1.4.12. Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej STWiOR są:
-- kable
w/g PN-76/E-90301,
- kable YAKXS
w/g PN-93/E-90401,
- kabel XRUHAKXS
w/g PN-95 / E-90411
i ZN-94 /MPH-13-K2-183
- rury stalowe
w/g PN-80/H-74219
- przepusty kablowe dzielone Ø110, Ø160 posiadające certyfikat, lub świadectwo
dopuszczenia,
- przepusty HDPE
w/g ZN-96/TPSA-014,
- mufy
w/gPN-90/E 6401/04, albo posiadające atest
lub świadectwo dopuszczenia
- odłączniki i głowice kablowe
wg PN-74/E-06401
wg PN-87/B-03265,
- żelbetowe konstrukcje wsporcze
- fundamenty konstrukcji wsporczych
wg PN-80/B-03322,
- bednarka Fe/Zn 20x4mm
wg PN-89/H-92125
- złącza kablowe
wg PN-IEC439-1+AC, BN-91/8870-08
- przepusty kablowe
w/g ZN-96/TP S.A.-014,
- bednarka
w/g .PN-67/H92328
w/g PN –72/H93200
- pręty stalowe
- lakier asfaltowy
w/g BN-75/6144-01
- rozdzielnice
w/g PN-IEC 439 –1 +AC ;1994
- bezpieczniki
w/g PN-91/E-6160/10,
- oprawy oświetleniowe
w/g PN-79/E-06314,
- przewody YDY
w/g PN-87/E-90056,
- rozdzielnice
w/g PN-IEC 439 –1 +AC ;1994
Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały
należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych.
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Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się składowanie
krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg ,średnica kręgu większa od 40 średnic
kabla). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim .
Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym podłożu; bębny powinny być
ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone płasko.
Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscach,
gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Do
realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu:
−
ciągnik kołowy 55-63kW(75-85KM),
−
koparka – spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego,
−
palnik gazowy,
−
podnośnik montażowy PHM samochodowy hydrauliczny,
−
przyczepa dłużycowa 4,5 t,
−
przyczepa do przewożenia kabli do 4 t,
−
przyczepa niskopodwoziowa 10t,
−
przyczepa skrzyniowa 4,5t,
−
samochód dostawczy 0,9t,
−
samochód laboratoryjny,
−
samochód samowyładowczy 5t,
−
samochód skrzyniowy 5t,
−
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h,
−
żuraw samochodowy 4 t,
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego.
Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć
przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie należy przeprowadzić
za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach,
jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż
+4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40.
krotna średnica zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub
przyczepach,
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bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo.
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia
bębna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu
harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci
energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt.
1.3. STWiOR. Przebudowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.
5.2. Linie kablowe SN i n.n.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną.
5.2.2. Roboty ziemne
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku rowu
należy wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta promienie
gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 1,0 m dla kabli
na napięcie do 15 kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość
rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy
kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż: 0,8 m
dla kabli o napięciu do 15 kV i 0,6m. dla kabli na napięcie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopów
grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić
co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.
5.2.3. Montaż kabli
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od:
- 15- krotnej średnicy dla kabli typu XRUHAKXS
- 10- krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli typu YAKY, YAKXS.
Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż:
- 20 0C dla kabli typu XRUHAKXS;
- 5 0 C dla kabli typu YAKY, YAKXS;
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże.
W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m,
następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu
należy zasypać gruntem rodzimym.
Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania
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współczynnika Is ≥ 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is≥1,03 w obrębie korpusu
drogowego.
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1%
długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem
podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie ze
szczegółowymi wymaganiami normy PN-76/E-05125.
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników
nakładanych na kabel co 10 m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość
minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200
mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorach:
niebieski
- dla kabli o napięciu do 1 kV,
czerwony
- dla kabli o napięciu wyższym od 1 kV.
Należy oznakować miejsca muf kablowych.
5.2.3.1. Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy
rury, powinna wynosić co najmniej:
- 0,8 m przy układaniu linii kablowej 15 kV w terenie bez nawierzchni;
- 1,0 m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego.
W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel albo jedna trójżyłowa wiązka kabli o napięciu
15 kV.
Średnica zewnętrzna rury musi być większa od 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż:
- 1,5. krotna średnica kabla gdy układany jeden kabel,
- 3,5. krotna średnica kabla, gdy układana wiązka 3 kabli jednożyłowych,
- Ø 160 mm dla kabli SN i kabli nn o przekroju 240mm
Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione.
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z materiału włóknistego i gliny.
Projektowane przepusty należy układać w otwartym wykopie przed wykonaniem
projektowanych ulic, lub też wykonywać przy pomocy przepychu w miejscach gdzie nie ma
możliwości zamknięcia ulicy na okres układania przepustów.
Nie występuje konieczność naprawy nawierzchni ulic w miejscach układania przepustów .
5.2.3.2. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi
Istniejący kabel należy odkopać na odcinkach projektowanych przepustów kablowych.
Kabel należy zabezpieczyć przepustami dzielonymi, a następnie kabel wraz z założonym
przepustem należy zasypać ziemią z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,03
5.2.3.3. Montaż osprzętu kablowego
Przy montażu muf należy zachować warunki:
− wykop powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 1,5 m, a długość nie mniejszą niż
2,5 m,
− poszczególne mufy na kablach jednożyłowych powinny być przesunięte w stosunku
do siebie o odległość równą długości mufy z dodatkiem 1 m.
5.3. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni
Wszędzie gdzie kable elektroenergetyczne(lub inne projektowane urządzenia) są
zlokalizowane tak, że ich ułożenie wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po
ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania
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robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na przywróceniu nawierzchni stanu,
co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Uszkodzone podczas rozbiórki elementy
nawierzchni(płyty drogowe lub chodnikowe) należy przy ponownym montażu zastąpić nowymi,
a uszkodzone wywieść na składowisko odpadów i unieszkodliwić. Po odtworzeniu nawierzchni
należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować :
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu.
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7.

sprawdzić trasy linii kablowej,
sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz,
pomierzyć rezystancję izolacji kabla,
wykonać próbę napięciową izolacji kabla,
wykonać próbę napięciową powłoki kabla,
pomierzyć wartość oporności uziemień,
dokonać obchodu trasy linii,
sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,
sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,
ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,
dokonać próbnego załączenia,
sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń,
zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Jednostką obmiaru robót jest:
- 1kpl – dla robót demontażowych;
- 1m – dla budowy linii kablowych SN;
- 1m – dla budowy linii kablowych nn.;
- 1m – dla osłonięcia istniejących linii kablowych SN-15kV rurami dwudzielnymi HDPE;
- 1m – dla osłonięcia istniejących linii kablowych nn-0,4kV rurami dwudzielnymi HDPE;
- 1kpl. – dla pomiarów i czynności sprawdzających.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".
8.1. Odbiór robót zanikających
Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi:
− ciągi rur
przed zasypaniem,
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− kable ułożone w rowach
przed zasypaniem,
− mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem
− elementy uziemień przed zasypaniem
− zagęszczenie gruntu
Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową
obiektu inżynierskiego.
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny
Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy:
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób
montażowych,
− sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,
− dokonać próbnego załączenia,
− sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń.
− Sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do
Zakładu Energetycznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00.
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną, jakości
użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i pomiarów
kontrolnych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich
materiałów użytych do przebudowy urządzeń elektroenergetycznych oraz robociznę, pracę
sprzętu oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Cena wykonania 1kpl. robót demontażowych obejmuje:
- zlokalizowanie trasy linii kablowej;
- przekopy próbne;
- odkopanie istniejącej linii kablowej;
- unieczynnienie i przecięcie istniejącej linii kablowej;
- demontaż odcinków linii kablowej nn i SN;
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do zasypania wykopów
po zdemontowanych liniach kablowych;
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem;
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki z budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
- utylizacja materiałów z demontażu;

Cena budowy 1m linii kablowej SN-15kV obejmuje:
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do budowy linii
kablowej SN-15kV;
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- przekopy próbne;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- odwodnienie wykopów,
- rozdeskowanie i ustawienie bębna na stojakach,
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych;
- ustawienie rolek przelotowych lub kątowych,
- rozwinięcie, przeciągnięcie przez przeszkody i ułożenie kabla,
- ucięcie i zabezpieczenie końców kabla,
- założenie opasek oznaczeniowych,
- ułożenie w rowie kabli XRUHAKXS;
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe;
- zarobienie końcówek kabli;
- wykonanie muf przejściowych/przelotowych na kablach;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,
Cena budowy 1m linii kablowej nn-0,4kV obejmuje:
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do budowy linii
kablowej nn;
- przekopy próbne,
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- odwodnienie wykopów,
- rozdeskowanie i ustawienie bębna na stojakach,
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych;
- ustawienie rolek przelotowych lub kątowych,
- rozwinięcie, przeciągnięcie przez przeszkody i ułożenie kabla,
- ucięcie i zabezpieczenie końcówek kabla,
- założenie opasek oznaczeniowych,
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- ułożenie w rowie kabli YAKXS;
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe;
- zarobienie końcówek kabli;
- wykonanie muf na kablach z rur termokurczliwych;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do zasypania
wykopów kablowych;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,
Cena osłonięcia 1m linii kablowej nn-0,4kV rurą dwudzielną HDPE obejmuje:
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do osłonięcia linii
kablowej nn-0,4kV rurą dwudzielną HDPE;
- przekopy próbne,
- odkopanie istniejącej linii kablowej nn-0,4kV;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- odwodnienie wykopów,
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.
Cena osłonięcia 1m linii kablowej SN-15kV rurą dwudzielną HDPE obejmuje:
- zakup i dostarczenie do miejsca wybudowania materiałów potrzebnych do osłonięcia linii
kablowej SN-15kV rurą dwudzielną HDPE;
- przekopy próbne,
- odkopanie istniejącej linii kablowej SN-15kV;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- odwodnienie wykopów,
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
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- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.
Cena wykonania 1kpl. pomiarów i czynności sprawdzających obejmuje:
- pomiary odcinków linii kablowych SN;
- pomiary odcinków linii kablowych nn;
- pomiary geodezyjne powykonawcze;
Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów
użytych do przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych oraz robociznę, pracę
sprzętu oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.
2.

N SEP-E-004
PN-74/E-06401

3.
4.

PN-90/E-06401/03
PN-93/E-90401

5. ZN-96/TPSA-014
6. BN-72/8932-01
7. PN-89/H92125
10.2. Inne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt dla kabli do
60KV.
Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6
kV. Kable na napięcie 0,6/1kV.
Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Stal, blachy i taśmy ocynkowane

[1] Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunków
Technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia
oświetlenia elektrycznego.
[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych w ramach
zadania: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z budową i przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach zadania: Rozbudowa
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej.
Zakres Robót obejmuje przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych.

1.4. Określenia podstawowe
Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzące wraz z urządzeniami
końcowymi obwód elektryczny, w którym przepływ prądu jest wykorzystany do
przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych rur z wbudowanymi studniami
kablowymi przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.
Kanalizacja wtórna - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej,
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach
oraz zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę
ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa pierwotna wielootworowa przeznaczona
dla kabli magistralnych, międzycentralowych, dalekosiężnych itp.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa pierwotna jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.
Ciąg kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur) kanalizacyjnych ułożonych jeden
za drugim i połączonych ze sobą, służących do układania w nich (wciągania) kabli. W
zależności od ilości przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację
jedno- dwu- itd -otworową.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji
kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania,
montażu i konserwacji kabli.
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Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji
magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji
rozdzielczej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej.
Wspornik kablowy – wspornik służący do mocowania kabli przeprowadzonych przez
komorę studni kablowej.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych, z drzwiami,
zamocowana na fundamencie betonowym połączonym z kanalizacją lub studnią kablową.
Zawiera konstrukcję do mocowania zakończeń kablowych.
Sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami
liniowymi, łącząca centrale między sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. Na
zewnątrz sieci miejscowej rozróżniamy m. in. linie:
międzymiastowe - łączące centrale międzymiastowe,
wewnątrzstrefowe - łączące centrale międzymiastowe z okręgowymi,
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, którego początek stanowi głowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakończony głowicami (może być jedna głowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakończony głowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane są przyłącza do
abonentów.
Kable - rozróżniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) służące do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Zwyczajowo
przyjmuje się, że informacje w kablu są przekazywane przy użyciu prądu elektrycznego
chyba, że nazwa kabla wskazuje inny nośnik informacji (np. "kabel
optotelekomunikacyjny"). Pod względem konstrukcji TK dzielą się przede wszystkim na:
Kable dalekosiężne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AlTKDFtA)
kabel telekomunikacyjny, przystosowany szczególnie do transmisji sygnałów na
duże odległości, którego parametry pozwalają na użycie w wypadkach, gdy
wymagania odnośnie jakości transmisji są podwyższone, (linie międzymiastowe,
wewnątrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) kabel
telekomunikacyjny, przystosowany szczególnie do transmisji sygnałów na małe
odległości.
Ze względu na budowę przewodów (torów przenoszących sygnały telekomunikacyjne)
rozróżniamy:
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacją.
Kable współosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składają się z 2
elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi będący prętem
(drutem) umieszczonym dokładnie w środku poprzednio wymienionego.
Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) kable z torami w postaci
włókien światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są
impulsy świetlne.
Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia
zapasu szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku
metrów) rzeczywiste położenie kabla.
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Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla, bez
uwzględniania falowania i zapasów kabla.
Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma
punktami na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości
trasowej powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany,
pomniejszona o skróty na silnych załomach trasy.
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli
lub zwojów.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego
(rokadowego).
Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za
0.
Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.).
Słup kablowy – element wsporczy linii, którego dolny koniec osadzony jest w gruncie,
służący do zawieszania kabli nadziemnych lub przewodów liniowych za pomocą
osprzętu. Słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i
zakończono głowicą w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym
zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym
przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii napowietrznej poddanym
działaniu jednostronnego naciągu przewodów.
Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcją
wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnie urządzeń
dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej.
Ochronnik - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zależności od typu i potrzeb.
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych
(w szczególności w liniach napowietrznych), na słupach kablowych, w celu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepięć i przetężeń indukowanych w linii
naziemnej.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych
warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla
umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.
Złącze kablowe – miejsce połączenia dwóch lub większej liczby odcinków kabla.
Osłona złączowa – kompletny zestaw osprzętu zapobiegający przenikaniu wilgoci do
złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.
Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi
częściami głowicy są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie
przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło).
Złącze pupinizacyjne - złącze kablowe (na ogół zamknięte w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w którym tory pupinizowane przechodzą przez zespoły cewek
pupinizacyjnych (zwiększających indukcyjność toru).
Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla między dwoma złączami pupinizacyjnymi.
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Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca
przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.
Symetryzacja kabla - czynności mające na celu wyrównanie sprzężeń dodatnich i
ujemnych między torami w kablu - najczęściej: włączanie kondensatorów
odsprzęgających między żyłami symetryzowanych wiązek przewodów w tzw. złączach
kondensatorowych, lub włączanie zespołów oporowo-pojemnościowych (symetryzacja
skupiona).
Kontrola ciśnieniowa - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w kablu, rurociągu,
kanalizacji wtórnej podwyższone ciśnienie powietrza.
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel będący częścią napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, łączący końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy,
wyjście kablowe) z centralą, w której znajdują się urządzenia końcowe tej linii.
Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla
światłowodowego i jego zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna
optycznego złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję
fali świetlnej.
Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody w
pokryciu wtórnym, w postaci luźnych tub skręconych wokół elementu
wytrzymałościowego albo też zawierający tubę centralną z umieszczonymi w niej
światłowodami w pokryciu pierwotnym.
Łącznik światłowodu - element osprzętu stosowany do trwałego łączenia włókien
światłowodowych sposobem zaciskowym
Złączka światłowodowa – element osprzętu służący do rozłącznego połączenia
światłowodów składający się zwykle z dwóch wtyków (półzłączek) i tulejki złączowej
centrującej(couplera),
Złącze światłowodowe spajane – trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą
spajania w łuku elektrycznym.
Kaseta – zasobnik złączy i zapasów światłowodów,
Pozostałe określenia - według PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz normy zakładowej TP SA - ZN96/TPSA 002 .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-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
ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
2.2. Kable i armatura kablowa
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Kable optotelekomunikacyjne typu ..OTK...- powinny spełniać wymagania zawarte w
„Załączniku nr 11 Rozporządzenia MŁ z 4.09.1997 r ...” z włóknami spełniającymi zalecenia
zawarte w dokumencie ITU-T nr G.652.
Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci TP SA powinny być zgodne z
normami TP SA nr ZN-96/TPSA 002 i 005,
Osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych TP SA wg ZN-TP S.A.-008.
Zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli wg ZN-TP S.A.-024.
Elementy złączy (osłonki spawów, kasety) dla światłowodów jednomodowych TP SA wg
ZN-TP S.A.-006
Stosować kable: XzTKMXw (w powłoce polietylenowej uszczelnione wzdłużnie) wg
[57] ZN-96/TP S.A.-029, AlTKD wg [8] PN-84/T-90347, TKD wg [9] PN-68/T-90351. Kable
należy transportować i przechowywać nawinięte na bębnach, luźne mogą pozostawać jedynie
krótkie odcinki. Skrzynki słupowe i szafki kablowe stosować wg [61] ZN-96/TP S.A.-033.
Skrzynki słupowe (kablowe) należy wyposażyć w ochronniki liniowe wg [64] ZN-96/TP S.A.036. Mufy dla osłaniania złączy doziemnych wg [16] BN 70/3233-09. Głowice GKM wg [60]
ZN-96/TP S.A.-032 i GPO wg [31] BN-84/9378-35. Do zawieszania stosować kable samonośne
(symbol "n" w nazwie typu kabla). Dopuszcza się zawieszanie na lince nośnej lub drucie kabli
innych typów na haczykach i opaskach wg [14] BN-69/3233-05 i [38] ZN-96/TP S.A.-010.
2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych
Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustów kablowych stosować rury polietylenowe
spełniające normy wytrzymałościowe wg. [34] ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, [39] ZN-96/TP S.A.011 p. 3.2.b, oraz [40] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3, podobnie rury grubościenne
polietylenowe wg [46] ZN-96/TP S.A.-018, ewentualne rury z innych materiałów syntetycznych
wg [43] ZN-96/TP S.A.-015, [44] ZN-96/TP S.A.-016 lub [45] ZN-96/TP S.A.-017 Rury
ochronne na istniejących kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budować z rur 2dzielnych polietylenowych (PE) lub stalowych. Wsporniki kablowe stosować wg [22] BN74/3233-19, osłony złączowe kabli miejscowych (ew. również innych) wg [59] ZN-96/TP S.A.031. Nad kablem doziemnym układać taśmę ostrzegawczą wg [53] ZN-96/TP S.A.-025. Kable
światłowodowe układać w kanalizacji wtórnej lub w rurociągu kablowym z rur polietylenowych
HDPE wg [45] ZN-96/TP S.A.-017. Rury składane z łączonych odcinków należy montować
stosując złączki wg [48] ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznych należy przy
składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, podwyższoną temperaturą i działaniem sił
mechanicznych.
2.4. Elementy metalowe
Do budowy kanalizacji i przepustów kablowych stosować - we wskazanych w projekcie
miejscach szczególnie narażonych - rury stalowe wg [5] PN-EN 10208-2:2009. Do budowy
studni używać ram i pokryw wg [12] BN-73/3233-03, oraz wietrzników wg [11] BN-73/323302. Do zawieszania wsporników kablowych w studniach zamocować pionowe rury stalowe
(kolumny wsporcze) o średnicy zewnętrznej 30-38 mm. Włazy wszystkich studni należy
zabezpieczyć zamkiem z układem zasuwowo-ryglowym wg [51] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.6.1, a
studnie o głębokości 1,5 m lub większej zaopatrzyć w drabinkę stalową spawaną z rur lub
kątowników stalowych.
Zbrojenie ławy betonowej wykonać z prętów stalowych (można użyć gotowej siatki)
układanych w 2 poprzecznie ukierunkowanych warstwach w odstępach nie przekraczających 40
średnic pręta. Do zbrojenia betonu płyty ochronnej należy stosować stal okrągłą żebrowaną klasy
AIIN o średnicy od 6 do32mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z
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1:2008. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie oraz atest hutniczy.
Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowy należy wykonać zakładając nań rurę
dwudzielną - stalową lub z tworzywa syntetycznego. Rura stalowa dwudzielna składa się z dwu
połówek dokładnie dopasowanych. Przekrój poprzeczny połówki rury ma kształt półkola na
krańcach uzupełnionego odcinkami prostymi skierowanymi wzdłuż średnicy. Rura winna być
wykonana ze stali o grubości zapewniającej sztywność. W wypadku konieczności łączenia
długich odcinków, lub gdy rura jest wykorzystana do przedłużenia istniejącego przewodu (rury),
poszczególne elementy winny z jednego końca posiadać zakończenie kielichowe zdolne objąć
poprzedni segment przy zachowaniu szczelności między składanymi połówkami. Kabel musi
mieścić się w rurze swobodnie.
Obie połówki rur połączyć trwale i szczelnie.
2.5. Materiały budowlane i prefabrykaty
Stosować cement wg [1] PN-EN 206-1:2003. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
użyty cement nie wykazywał cech wskazujących na zawilgocenie w czasie transportu lub
składowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadać wymaganiom [25] BN87/6774-04. Zaleca się stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadać wyglądem wodzie z wodociągu,
nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, a w szczególności nie powinna zawierać zawiesiny.
Za materiały do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robót
(p.1.5). Płyty chodnikowe winny być takie jak istniejące, lub uzgodnione z instytucją
odpowiedzialną za stan chodnika.
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe stosować wykonane zgodnie z [54]
ZN-96/TP S.A.-026.
Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać wymogi wg [4] PN- B-19501. Elementy użyte do
budowy studni (bloczki i płytki) winny spełniać wymogi wg [2] PN-B-19301 i [3] PN- B-19304
odpowiednio.
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową.
Do wykonania betonu konstrukcyjnego ławy betonowej zbrojonej powinien być stosowany
cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 N. Kruszywo do wykonania betonu
konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 dla kruszyw mineralnych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne"
pkt. 3.
3.2. Sprzęt do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego Sprzętu
gwarantującego właściwą jakość Robót:
1. żuraw samojezdny o udźwigu 4t,
2. ubijak spalinowy,
3. zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA,
4. zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE
5. sprężarka powietrza
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6. koparko-spycharka na podwoziu kołowym
7. samochód montażowy
8. reflektometr
9. zestaw do pomiaru mocy optycznej
10. zestaw telefonów optycznych
11. wciągarka ręczna
12. wciągarka mechaniczna
13. urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową
14. spawarka do światłowodów
15. dmuchawa gorącego powietrza
16. generator poziomu do 20kHz
17. megomierz
18. miernik poziomu do 20kHz
19. przesłuchomierz
20. mostek kablowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
1. samochód skrzyniowy z kabiną,
2. samochód dostawczy,
3. samochód skrzyniowy o nośności nie mniejszej niż 5t,
4. samochód samowyładowczy,
5. żuraw samochodowy
6. przyczepa do przewozu kabli
Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.
5.
5.2. Ogólne ustalenia dotyczące Robót
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [72]. W szczególności przy montażu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazań [33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11.
Zachować następującą kolejność robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:
1. uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić
warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.).
2. wykonać pomiary kontrolne wstępne,
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3. wybudować nowy niekolidujący odcinek linii,
4. wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy
poszczególnych kanałów,
5. wykonać pomiary kontrolne końcowe.
6. zdemontować kolizyjny odcinek linii.
Wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu warstwami do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia równego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01 – poza jezdniami, pod jezdnią istniejącą co
najmniej taki jak istniejący, a pod projektowaną taki jak przyjęto w opracowaniu drogowym.
Prace w/na obiektach mostowych wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do
kierowania robotami mostowymi. Rozpoczęcie i zakończenie tych prac każdorazowo zapisać w
Dzienniku Budowy.
5.3. Kanalizacja kablowa
Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej oraz miejsc posadowienia studni
kablowych winien wykonać uprawniony geodeta na podstawie aktualnego podkładu
geodezyjnego. Rury kanalizacji należy układać na głębokości gwarantującej przykrycie warstwą
ziemi minimum 0,7 m (szczegółowe wskazania wg [39] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.l). W
miejscach oznaczonych trójkątem na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych, rury
układać poniżej głębokości wskazanej rzędnej górnej powierzchni rur. Poziom tej rzędnej winien
wyznaczyć uprawniony geodeta. Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie
mniejszym niż 0,1%. Nie zaprojektowane gięcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku
wystąpienia nieprzewidzianych niemożliwych do usunięcia przeszkód. Rura składana z
odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie należy łączyć w jednym ciągu rur z
różnych materiałów, lub o różnych grubościach ścianki (wyjątek stanowi projektowane
przedłużanie rur, w których znajduje się czynny kabel). Przed ułożeniem rur należy sprawdzić,
czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury do głębokości przykrycia wynoszącej 10 cm
zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem z zagęszczaniem przez polewanie wodą. Ubijanie
gruntu nad rurami można zacząć, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachować warunki wg
[39] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny być zgodne z [51] ZN-96/TP S.A.-023. Należy
wykonać wypoziomowanie i zabetonowanie włazu. W każdej studni kablowej należy
zamontować dodatkową pokrywę zaopatrzoną w zamknięcie wg [51] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6,
w celu ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych. Do każdej studni o głębokości
przekraczającej 1,5 m należy wstawić drabinkę. Niektóre projektowane studnie mogą wymagać
nadbudowania, aby dostosować poziom ich włazu do projektowanego poziomu gruntu i
jednocześnie umożliwić prawidłowe wprowadzenie rur kanalizacji.
5.4. Budowa obiektów kablowych
Wytyczenie obiektów winien wykonać uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych
trójkątem na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych, rury układać na głębokości
wskazanej rzędnej górnej powierzchni rur. Poziom tej rzędnej winien wyznaczyć uprawniony
geodeta. Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niż 0,1%. Rura
składana z odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie należy łączyć w jednym
ciągu rur z różnych materiałów, lub o różnych grubościach ścianki (wyjątek stanowi
projektowane przedłużanie rur, w których znajduje się czynny kabel). Przed ułożeniem rur
należy sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury plastikowe do głębokości
przykrycia wynoszącej 10 cm zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie gruntu nad
rurami plastikowymi można zacząć, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachować warunki
wg [39] ZN-96/TP S.A.-011.
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5.5. Układanie kabli w ziemi – nie dotyczy
Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczyć uprawniony geodeta. Przepusty dla
kabli wykonać jak ciągi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable układać na głębokości 1,0 lub
0,8 m (dla niektórych kabli miejscowych [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza
głębokość mniejszą), a rurociągi kablowe 1,0 m wg [41] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 osłaniając taśmą ostrzegawczą. Zachować warunki wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci
miejscowej, [41] ZN-96/TP S.A.-013 dla rurociągów kablowych i wg [30] BN-89/8984-18
dla kabla dalekosiężnego. Podczas przenoszenia kabli nie stosować siły większej niż
konieczna do uniesienia odcinka kabla o długości 5m.
5.6. Układanie kabli i rur w kanalizacji
Kabel ciągnąć dokładnie wzdłuż osi właściwego przewodu (rury) kanalizacyjnego.
Właściwy kierunek ciągnięcia należy osiągnąć stosując bloczki zaczepione w studni. W
studniach kable ułożyć na wspornikach kablowych nie krzyżując ze sobą. Końce rur w studniach
należy uszczelnić zgodnie z [49] ZN-96/TP S.A.-021. Zachować warunki wg [55] ZN-96/TP
S.A.-027 zarówno dla kabli jak i rur kanalizacji wtórnej.
5.7. Zawieszanie kabla na słupach – nie dotyczy
Linkę nośną należy naciągnąć używając naprężnika wg [18] BN-70/3233-11 z taką siłą,
by wysokość zawieszenia kabla odpowiadała wymogom wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 p.5.6.
Przed naprężeniem linki sprawdzić, czy słupy, na których zainstalowano naprężniki, oraz
pośrednie słupy narożne, posiadają wzmocnienia zapewniające wytrzymanie niezrównoważonej
siły. W przypadku zawieszania kabla innego typu niż kabel samonośny należy dobrać drut lub
linkę do zawieszania kabla w ten sposób, by wytrzymałość odpowiadała warunkom jak wyżej.
Zawieszenie kabla teletechnicznego na słupach podbudowy energetycznej może wykonywać
tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami w branży elektrycznej. Rozpoczęcie i zakończenie
tych prac każdorazowo zapisać w Dzienniku Budowy.
5.8 Montaż kabli i pomiary kontrolne
Technologia dla kabli miedzianych
Złącza kabli z żyłami miedzianymi wykonać wg [58] ZN-96/TP S.A.-030, lutowane wg
[28] BN-65/8984-11 - na kablach w powłoce aluminiowej dodatkowo wg [29] BN-78/898412.04. Złącza doziemne chronić mufami żeliwnymi wg [16] BN-70/3233-09. Zakończenia kabli
typu TKM w powłokach termoplastycznych zgodnie z [60] ZN-96/TP S.A.-032. Kable TKD i
kabel kolejowy zakończyć głowicami GPO wg [31] BN-84/9378-35. Skrzynki i szafki kablowe
winny odpowiadać wymaganiom wg [61] ZN-96/TP S.A.-033. Po zakończeniu montażu należy
napełnić sprężonym powietrzem odcinek ciśnieniowy kabla (dotyczy wybranych kabli typu
TKD).
Wykonać pomiary kontrolne wstępne i końcowe zgodnie z p. 6.4, 6.5 i 6.6.
Technologia dla kabli optycznych
Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać, aby temperatura otoczenia nie była niższa od 5°C. Nie wolno układać kabli, w okresie zimowym, przy składowaniu kabli na otwartej
przestrzeni i długotrwałych ujemnych temperaturach.
Zaciągane do kanalizacji wtórnej i rurociągów kable optotelekomunikacyjne nie mogą być
poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia kabli nie powinien być
mniejszy niż 20 średnic zewnętrznych kabla. Jednak, jeśli na kabel działa jednocześnie siła
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rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie może być mniejszy niż wielokrotność 25 średnic
zewnętrznych kabla.
Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych można przeprowadzać:
a) za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z
zastosowaniem płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,
b) za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elastycznego tłoczka, do którego mocuje się
zaciągany kabel.
Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania.
Dopuszczalna siła, z jaka można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach
technicznych na dany typ kabla. Siła ta, przy zaciąganiu mechanicznym, nie powinna
przekraczać wartości równej ciężarowi 1 km zaciąganego kabla. Szczegółowe zalecenia
dotyczące zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są w instrukcji IT-ZDBŁ-60, opracowanej
przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności.
W liniach światłowodowych złącza kablowe należy umieszczać w zasobnikach złączowych w
przypadku linii budowanych w rurociągach kablowych lub mufy światłowodowe mocować do
ścian studni kablowych w przypadkach prowadzenia kabla w kanalizacji kablowej
Przy złączach kabli światłowodowych należy pozostawić zapasy kabli, które powinny być
starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach
kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych.
Kable powinny być łączone w osłonach złączowych, montowanych zgodnie z ich instrukcjami
fabrycznymi.
Światłowody powinny być łączone przez spajanie (metoda spawania obowiązuje poza miejscami
zakończeń kabli) zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien. Należy
także zachować zgodność kolorystyki tub.
Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny być dostosowane do typu łączonego
światłowodu
W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy
zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające
wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgałęziania z linii optotelekomunikacyjnej należy
przeznaczać kolejne ostatnie światłowody z profilu kabla.
Wymaga się, aby w osłonie złączowej pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu
pierwotnym. Zapasy te powinny być magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z każdej strony
połączenia w ten sposób, aby promień gięcia światłowodów nigdzie nie był mniejszy od 35,0
mm.
Obróbka włókien światłowodowych do spajania ich przy użyciu konkretnego typu spawarki
powinna być wykonana zgodnie z instrukcją tej spawarki. Wszystkie połączenia spajane
powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony
złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych, a także ostateczne uszczelnienie
osłony powinno być wykonane zgodnie z instrukcją fabryczną osłony.
Wskazane jest, aby przynajmniej jeden przykładowy proces spajania włókna został utrwalony
zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian parametrów spoiny w
czasie eksploatacji.
Najlepsze parametry złącza spajanego uzyskuje się wtedy, gdy łączone światłowody są
jednakowego typu i pochodzą z jednej serii produkcyjnej.
W celu poprawnego wykonania spoiny światłowodowej należy:
- zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości ok. 1 m, w celu
łatwiejszego ułożenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem
wtórnym w postaci ścisłej tuby może być układany bez zdejmowania tego pokrycia, promień
zginania światłowodu w pokryciu pierwotnym nie może być mniejszy niż 35 mm,
- nałożyć osłonkę spoiny na jeden z łączonych światłowodów,
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- zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości
20-30 mm,
- oczyszczone końce światłowodu należy przemyć czystym alkoholem.
- uciąć włókno w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać prostopadłość przecięcia
(lub wymaganą kątowość, w przypadku połączeń kątowych za szlifem typu APC) z
dokładnością nie gorszą niż 0,5o w stosunku do osi światłowodu,
- oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w
uchwycie spawarki światłowodowej.
Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonką spoiny. Cały proces
spajania światłowodów na trasie linii należy wykonać w wozie montażowo-pomiarowym.
Osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwałe zabezpieczenie miejsca
połączenia światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki
termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie
gorszej skuteczności.
Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie.
Element wytrzymałościowy może być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej.
Temperatury:
- obkurczania rurki termokurczliwej 140oC,
- mięknięcia rurki termotopliwej 100o +/_ 5o C.
Po obkurczeniu osłonkę należy umieścić w odpowiednim uchwycie kasety osłony złączowej.
Wymiary osłonki spoiny światłowodowej powinny być dostosowane do używanych spawarek i
kaset złączowych. Maksymalna długość rurki termokurczliwej nie powinna przekraczać 65 mm,
a średnica 3 mm. Element wytrzymałościowy powinien być takiej długości, aby zabezpieczał
światłowód z zakładką co najmniej 10 mm z każdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia
pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu.
5.9. Oznakowanie kabli oraz ich trasy, znakowanie i numeracja
Studnie kablowe oznakować umieszczając w jej wnętrzu tabliczkę znamionową zgodnie z [51]
ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalować farbą olejną
numery używając szablonów wg [24] BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny być
oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg [50] ZN-96/TP S.A.-022. Przywieszki
identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis informujący o właścicielu kabla, numerze
eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych linii.
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe wg [54] ZN-96/TP S.A.-026 powinny
być umieszczane zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej. W egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do sporządzenia dokumentacji powykonawczej
zaktualizować domiary wzdłużne i poprzeczne W dokumentacji powykonawczej zaznaczyć
lokalizację słupków SO i SOP oraz miejsca łączenia rurociągów kablowych.
Dla kabli optycznych w studniach, kanałach, tunelach, gdzie kable przechodzą bez złączy w
rurach kanalizacji kablowej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłości, rury te należy
oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA.
KABEL ŚWIATŁOWODOWY.”
Opaski te powinny być umieszczane na wszystkich odcinkach rur dostępnych w toku
eksploatacji dla własnych i obcych służb utrzymania.
Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodne z oznaczeniami i
numeracją istniejącej linii kablowej. Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanalizacji
wtórnej we wszystkich studniach, po obu stronach złączy z rozróżnieniem kierunków kabla.
Oznakowanie może być w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych.
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5.10. Demontaż
Studnie przeznaczone do demontażu należy po rozbiciu górnej ich części wypełnić tak,
by w przyszłości nie wystąpiło w tym miejscu osiadanie gruntu.. W pasie drogowym studnie
należy rozbić i usunąć w całości.
Przewody kanalizacyjne, jeżeli zostaną uszczelnione, można pozostawić.
Odłączone odcinki kabla pozostają własnością właściciela linii. Kable ułożone w
kanalizacji oraz zawieszone na linii napowietrznej należy usunąć. Wskazane jest również
wydobycie odłączonych odcinków kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla,
(jeżeli nie zostanie opłacony przez właściciela) można pokryć jedynie z jego sprzedaży.
5.11. Przebudowa kanalizacji
Rozbiórkę i odbudowę studni należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo
czynnych kabli, w szczególności kabli światłowodowych i współosiowych.
5.12. Zasady bezpieczeństwa pracy przy montażu
Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych ze światłowodami, których
ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą się wbijać w skórę ludzką, a więc
niebezpieczne dla pracowników, zwłaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skóry twarzy itp.
Krótkie odcinki kabli i światłowodów powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych
pojemników, a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla
osób nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeżeni o
niebezpieczeństwach prac z włóknami światłowodowymi i pouczeni o sposobie obchodzenia się
z nimi.
Stosowane przyrządy do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń
teletransmisyjnych oraz same urządzenia wyposażone są prawie zawsze w lasery, będące źródłem
promieniowania optycznego o dużej mocy. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno
więc pod żadnym pozorem wystawiać oczu na działanie tych promieni. Nie wolno "zaglądać" w
końcówki światłowodów emitujące promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić czy laser już
działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty.
Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki,
na wyjściu których może być emitowane promieniowanie ze źródeł laserowych powinno
być opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem:
"UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE"
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie należy przestrzegać podane w
normie PN-T-06700, a zwłaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla użytkownika" oraz w
instrukcji TP S.A. T-01 "Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych".
5.13. Budowa słupów – nie dotyczy
Dobór rodzajów słupów (przelotowe czy złożone) powinien być dokonany w zależności od
obciążenia profilu słupa warunków terenowych i gruntowych.
Głębokość zakopania szczudeł dla słupów drewnianych wynosi:
- 1,5 m przy szczudle typu 0,
- 1,6 m przy szczudle typu A.
Kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca:
- montaż słupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
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- wstawienie słupa,
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20 cm, do uzyskania
wskaźnika min. 0,85, a dla słupów na nasypach drogowych takie jak zagęszczenie nasypu.
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być
po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32.
Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08.
Słupy odgromowe, narożne, rozgałęźne, badaniowe, kablowe oraz słupy przęsła skrzyżowania z
liniami elektroenergetycznymi powyżej 1 kV i drogami publicznymi oraz słupy, na których są
zainstalowane odgromniki, powinny mieć piorunochrony. Piorunochrony powinny być
wykonane zgodnie z BN-75/8984-03. Rezystancja uziemień piorunochronów nie może
przekraczać wartości podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-09.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt
6.
Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodność z Dokumentacją Projektową" należy rozumieć
sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.
6.2. Kanalizacja kablowa
Należy sprawdzić:
1. uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdłuż ciągów kanalizacji,
2. przebieg kanalizacji na zgodność z Dokumentacją Projektową,
3. drożność rur (przewodów kanalizacyjnych) między studniami,
4. prawidłowość budowy studni na zgodność z [51] ZN-96/TP S.A.-023 - w tym twardość
betonu, zamontowanie rur dla zawieszania wsporników kablowych, drabinki w studniach
o głębokości nie mniejszej niż 1,5 m, działanie zamka zabezpieczającego właz
5. materiały użyte do budowy kanalizacji kablowej za zgodność z wymaganymi normami i
wymaganiami dokumentacji technicznej.
W szczególności:
1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia (mufowe, klejone, wciskane lub
spawane) odcinków, z których zmontowano rurę, są sztywne i szczelne.
2. Sprawdzić wzrokowo powłokę antykorozyjną (smołowanie) na zewnętrznej powierzchni
rur stalowych.
3. Sprawdzić przez ogląd szczelność wychodzących do gruntu otworów studni i rur.
4. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zmocowania połówek rury dwudzielnej.
5. Poprawność wykonania ławy betonowej: zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad dnem
ławy, stal o przekroju (grubość, szerokość, ew. średnica) min. 2 maks.8 mm, odstępy
między prętami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar przekroju stali, beton - nie dający się
kruszyć bez użycia stalowych narzędzi, grubość min. 10 cm
Uwaga: trasę kanalizacji wyznacza się przez podanie współrzędnych środka studni. Punkt ten
często nie jest punktem przecięcia osi symetrii zbiegających się odcinków kanalizacji.
Wykonać kontrolę ciśnieniową wybudowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów
kablowych zgodnie z [33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 10.3.4.7. Badany odcinek kanalizacji wtórnej
lub rurociągu kablowego należy na jednym końcu uszczelnić kapturkiem termokurczliwym z
klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i
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zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl należy odcinek ten napełnić
stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość
nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i
zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uznać za
szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niż
10 kPa.
6.3. Obiekty kablowe
Kontrola jakości wykonania obiektów kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania
poziomego i pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporządkowania terenu oraz
uszczelnienia i zabezpieczenia rur przed korozją.
W szczególności:
1. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy połączenia odcinków, z których zmontowano
rurę (mufowe lub spawane), są sztywne i szczelne.
2. Sprawdzić wzrokowo powłokę antykorozyjną na zewnętrznej powierzchni rur stalowych.
3. Sprawdzić przez ogląd szczelność i stabilność zmocowania połówek rur dwudzielnych.
6.4. Kable
Kontrola jakości budowy kabli - typu TKD zgodnie z [30] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12,
kabli optotelekomunikacyjnych z [33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 10, kabli miejscowych z żyłami
miedzianymi wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po uwzględnieniu ograniczonego zakresu
robót w przypadku przebudowy i badań opisanych wyżej lub w dalszych rozdziałach, polega na
sprawdzeniu:
1. zgodności trasy z Dokumentacją Projektową,
Uwaga: trasa kabla jest to linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m rzeczywiste
położenie kabla (p. 1.4.).
2. ułożenia kabli w ziemi,
3. montażu kabla i jego elementów przez oględziny, głębokość ułożenia kabla, jego zapasów
i elementów ochrony w ziemi
4. prawidłowości doboru osłon złączy, muf i głowic,
5. prawidłowości wykonania kontroli szczelności powłoki kabla:
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia sprężonym powietrzem szczelność powłoki
nowych odcinków kabli . Nie dotyczy to kabli, których ośrodek jest wypełniony żelem (tzn.
sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli żelowanych) lub odcinków linii nie poddanych kontroli
ciśnieniowej. Wskazane jest wykonanie sprawdzenia 3-krotne: przed rozwinięciem z bębna, po
ułożeniu i po zmontowaniu, jednak z zastrzeżeniem, że kontroli nie podlegają odcinki kabla
istniejącego pozostające bez przebudowy wraz ze złączami ograniczającymi wstawkę (złącza w
miejscach dokonanych wcięć). Przy każdym badaniu kabel należy napełnić powietrzem pod
ciśnieniem większym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powłokę można uznać za szczelną, jeżeli
po 24 godzinach nie wystąpi zauważalny spadek ciśnienia w kablu.
Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary kontrolne wstępne linii
przebudowywanych i końcowe udokumentowane protokółem podpisanym przez
upoważnionego przedstawiciela właściciela linii telekomunikacyjnej. W porozumieniu z
właścicielem linii zakres pomiarów można ograniczyć.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na optycznej linii kablowej,
wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w
celu wykrycia uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów.
Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i
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zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bębnach, zwracając uwagę na ewentualne
wygięcia kabla na zbyt małym promieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie o niewłaściwym
obchodzeniu się z kablem, przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie
pomiarów takich, jak przy odbiorze kabli od producenta. Na tym etapie prac konieczne jest
dokonanie oględzin odcinków fabrykacyjnych, a w razie potrzeby sprawdzenie ich długości i
konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową.
6.5. Pomiary kontrolne kabli miejscowych
1. rezystancji torów
2. rezystancji izolacji żył,
6.6. Pomiary kontrolne kabli dalekosiężnych (dla których zachowano wymagania jak dla
kabli TKD) – nie dotyczy
1. rezystancji izolacji żył,
2. rezystancji żył,
3. różnicy rezystancji żył,
4. wytrzymałości elektrycznej izolacji,
5. tłumienności zbliżnoprzenikowej w paśmie użytkowym,
6. odstępu zdalnoprzenikowego jw,
7. tłumienności przenikowych przez tory trzecie j.w.,
8. tłumienności niejednorodności torów wykorzystanych w zakresie częstotliwości
akustycznych.
W porozumieniu z właścicielem linii pomiary można ograniczyć.
6.7. Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych
-

pomiary reflektometryczne kabla na bębnie,
pomiary reflektometryczne kabla montażowe,
pomiary tłumienności odbicia wstecznego złączek światłowodowych,
pomiary reflektometryczne odcinka regeneratorowego z przełącznicy,
pomiar tłumienności metodą transmisyjną

W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane poniżej podane pomiary:
a) pomiary reflektometrem przy długości fali 1550 nm, po ułożeniu kabli a przed połączeniem
światłowodów należy wykonać na wszystkich torach (wszystkich światłowodach), z jednej
strony każdego odcinka instalacyjnego; w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów.
Pomiarów należy dokonać reflektometrem lub testerem tłumienności
b) po zmontowaniu złączy na kablu, należy wykonać pomiary reflektometryczne dla fal 1310nm
i 155nm z obu stron odcinka regeneratorowego w celu stwierdzenia poprawności wykonania
połączeń. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów w
kablu można przystąpić do ostatecznego zamknięcia złącza,
c) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń na linii należy wykonać
reflektometrem z obu stron każdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach transmisyjnych
(1310 i 1550 nm), na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów
reflektometrycznych. Należy zlokalizować ewentualne wadliwe połączenia, a po ich
poprawieniu należy nowe charakterystyki reflektometryczne zarejestrować w postaci
wykresów i jeśli to możliwe na dyskietkach komputerowych
Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii należy również kontrola przeprowadzana przez
Inspektora Nadzoru, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów,
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stosowanych materiałów oraz zgodności prowadzonych robot z projektem oraz przepisami
technicznymi.
Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać
następujące pomiary:
a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną,
b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną,
c) pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych.
W porozumieniu z właścicielem linii pomiary można ograniczyć.
6.8. Słupy – nie dotyczy
Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na:
1. sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych na zgodność z pkt
5.2 normy BN-76/8984-09 oraz oględzinach w terenie,
2. sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww.
normy,
3. sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na
zgodność z pkt 5.7 ww. normy,
4. sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej
słupa w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niż 1 słupa przelotowego na
5 km i jednego słupa złożonego na 2 km,
5. - sprawdzeniu zagęszczenia gruntu.
6.9. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z
wymaganymi warunkami, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 dały dodatni wynik. W
szczególności wyniki końcowe pomiarów parametrów optycznych, elektrycznych i
transmisyjnych linii kablowej nie mogą być gorsze niż wyniki pomiarów wstępnych tej samej
linii.
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną,
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki
linii należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag.
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela właściciela
linii.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania Ogólne". pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową budowy kanalizacji teletechnicznej jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową budowy studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).
Jednostką obmiarową demontażu studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kabla istniejącego, rurociągu kablowego lub kanalizacji
rurą dwudzielną jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową jest 1 m (metr).
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Jednostką obmiarową budowy kanalizacji teletechnicznej wtórnej jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową demontażu kabla i kanalizacji teletechnicznej wtórnej jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową wciągania i wyciągania istniejącego kabla światłowodowego z kanalizacji
wtórnej jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową wprowadzenia kabla światłowodowego na przełącznice jest 1 szt. (sztuka).
Jednostką obmiarową pomiaru reflektometrycznego kabla światłowodowego jest 1 pomiar.
Jednostką obmiarową pomiaru transmisyjnego kabla światłowodowego jest 1 pomiar.
Jednostką obmiarową budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w kanalizacji wraz z
wykonaniem złącz i pomiarów jest 1 m (metr).
Jednostką obmiarową montażu szafy kablowej jest 1 szt. (sztuka).
Jednostką obmiarową przełożenia istniejących urządzeń do nowej szafki jest 1 kpl. (komplet)
Jednostką obmiarową demontażu szafy kablowej jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8.
8.2. Wymagane dokumenty
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamawiającemu następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyjną dokumentację powykonawczą,
3. protokóły pomiarów optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych,
4. protokół odbioru Robót podpisany przez właścicieli przebudowywanych linii i Inspektora
Nadzoru,
5. dokumenty i materiały wymagane przez właściciela linii (np. inwentaryzacja cyfrowa w
systemie MAP INFO).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonanych Robót obejmuje ogólnie:
1. roboty przygotowawcze,
2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzędnych,
3. zakup, dostarczenie i zmontowanie urządzeń
4. zabezpieczenie tereny wraz zapewnieniem prawidłowej organizacji rurchu
5. roboty ziemne (wykopanie, zasypanie) wraz z docelowym zagęszczeniem gruntu,
wywózką nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu wykopów na odległość do 15km,
odwodnienie wykopów, niwelację terenu,
6. wykonanie robót montażowych, pomiarów i połączeń,
7. zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
8. transport zdemontowanych materiałów do miejsca składowania wskazanego przez
Inżyniera (max. do 20 km),
9. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
10. wykonanie tymczasowych przełączeń i przełożeń wynikających z etapowania robót
11. udział w częściowych i końcowych odbiorach technicznych
12. zapewnienie nadzoru właścicieli przebudowywanych urządzeń wraz z pokryciem
kosztów tego nadzoru
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13. zapewnienie właściwej międzybranżowej koordynacji robót oraz współpracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami innych branż,
14. sporządzenie obmiarów wykonanych elementów robót i przebudowanych fragmentów
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przygotowanie ich rozliczenia
15. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),
16. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
17. naprawy gwarancyjne.
Ogólne zasady płatności określa umowa z Zamawiającym. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej
płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną jakości
użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i pomiarów kontrolnych.
Szczegółowo:
Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:
- wytyczenie trasy przebiegu
- wykonanie wykopu
- zakup i transport materiałów
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi
- ułożenie przekładek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej
- wypełnienie szczelin między rurami w ciągach wielootworowych masą betonową co 20m na
długości 0,8m
- przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią
- zasypanie rowu z zagęszczaniem, wyrównanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:
- wytyczenie i wykonanie wykopu,
- zakup i transport materiałów
- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
- ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie,
- nadbudowanie studni do wysokości wynikającej z rysunków bądź warunków terenowych
- wprowadzenie rur do studni
- osadzenie rur wspornikowych
- osadzenie ramy i pokrywy
- pomalowanie metalowych elementów studni
- zasypanie wykopu i ubicie ziemi
- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
- wyrównanie i uporządkowanie tereny
- opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej
Cena jednostkowa 1szt. demontażu studni kablowej obejmuje:
- zdjęcie pokrywy studni
- zerwanie ramy i podłoża betonowego studni
- zdjęcie wyposażenia studni
- zdjęcie warstwy ziemi ze studni
- skruszenie konstrukcji studni
- załadowanie ziemi i gruzu na samochód, wywiezienie na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
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- zasypanie otworu po studni i zagęszczenie gruntu
Cena jednostkowa 1m zabezpieczenia kabla istniejącego lub kanalizacji rurą dwudzielną
obejmuje:
- wytyczenie trasy rowu kablowego
- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wybudowania
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- ułożenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie
- przysypanie rury przesianą ziemią lub piaskiem
- odtworzenie taśmy ostrzegawczej
Cena jednostkowa budowy 1m ławy betonowej zbrojonej obejmuje:
- odkopanie kanalizacji kablowej
- dostarczenie betonu
- rozścielenie łopatami masy betonowej
- wyrównanie powierzchni ułożonego betonu łopatami i szablonami
- cięcie stali i wiązanie zbrojenia
- zasypanie kanalizacji kablowej
- wywóz nadmiaru gruntu
Cena jednostkowa budowy 1m kanalizacji teletechnicznej wtórnej obejmuje:
- otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecności gazu
- sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej
- zakup i transport materiałów
- wciągnięcie liny zaciągowej
- ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami na stanowisku
roboczym
- uformowanie rur w wiązkę
- wciąganie rur do otworu kanalizacji pierwotnej
- ułożenie rur w studniach
- umocowanie przywieszek identyfikacyjnych
- montaż złącz rur polietylenowych w kanalizacji
- badanie szczelności kanalizacji wtórnej
- uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej i wtórnej
Cena jednostkowa 1m demontażu kabla i kanalizacji teletechnicznej wtórnej obejmuje:
- otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecności gazu
- wyciąganie wszystkich kabli i rur z kanalizacji pierwotnej oraz kabli z kanalizacji wtórnej na
danym odcinku
- uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej
- wywiezienie zdemontowanych rur i kabli do lub we wskazane miejsce lub na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji
Cena jednostkowa wciągania i wyciągania 1m (metr) istniejącego kabla światłowodowego z
kanalizacji wtórnej obejmuje:
- otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecności gazu
- wyciąganie istniejącego kabla z kanalizacji wtórnej
- montaż i demontaż urządzenia do wdmuchiwania kabla oraz ustawienie sprężarki (metoda
pneumatyczna)
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- podłączenie i uruchomienie sprężarki (metoda pneumatyczna)
- wdmuchiwanie kabla (metoda pneumatyczna)
- pętlowanie kabla
- ułożenie zapasów kabla w studniach
Cena jednostkowa 1szt. wprowadzenia kabla światłowodowego na przełącznicę obejmuje:
- otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecności gazu
- rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wybudowania
- wmontowanie kabli do przełącznicy
- ustawienie spawarki i spajanie światłowodów
- pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem
- ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach
- ułożenie zapasów kabli w szafce
- uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej, rurociągów
Cena jednostkowa pomiaru reflektometrycznego kabla światłowodowego w ilości 1 pomiar
obejmuje:
- zorganizowanie i dostarczenie sprzętu niezbędnego do pomiarów
- ustawienie przyrządów
- wykonanie pomiarów dla fal 1310nm i 1550nm z koniecznymi zmianami zakresów
- utrwalenie wyników pomiarów
- likwidacja stanowiska pomiarowego
- przejazd i powtórzenie pomiarów z drugiego końca odcinka regeneratorowego i kontrolnego
- opracowanie wyników pomiarów
Cena jednostkowa pomiaru transmisyjnego kabla światłowodowego w ilości 1 pomiar obejmuje:
- zorganizowanie i dostarczenie sprzętu niezbędnego do pomiarów
- ustawienie przyrządów
- wykonanie pomiarów dla fal 1310nm i 1550nm z koniecznymi zmianami zakresów
- utrwalenie wyników pomiarów
- likwidacja stanowiska pomiarowego
- przejazd i powtórzenie pomiarów z drugiego końca odcinka regeneratorowego i kontrolnego
- opracowanie wyników pomiarów
Cena jednostkowa budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w kanalizacji wraz z
wykonaniem złącz i pomiarów obejmuje:
- otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecności gazu
- zakup i transport materiałów
- wciąganie liny zaciągowej
- ustawienie bębna na stanowisku roboczym
- wciąganie kabla w otwór
- ułożenie kabli w studniach i mocowanie do wsporników
- zabezpieczenie końców kabla
- uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej
- numerowanie kabli
- montaż złącz (przygotowanie końców kabli, sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji
izolacji, połączenie ośrodka kabla, połączenie ekranów, montaż osłony złączowej, ułożenie
złącza na wspornikach kablowych)
- wyłączenie kabli równoległych (demontowanych)
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

97

- zorganizowanie i dostarczenie sprzętu niezbędnego do pomiarów
- pomiary kontrolne przed przebudową i po przebudowie (wydanie dyspozycji pracownikowi na
odległym końcu, odpowiednie połączenie żył na odległym końcu, podłączenie sznurów
pomiarowych, pomiary, zapisanie wyników, dokonanie obliczeń i zapisanie wyniku, odłączenie
sznurów pomiarowych, wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi na odległym końcu)
Cena jednostkowa 1szt. montażu szafy kablowej obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wybudowania
- osadzenie kołków (obejm) mocujących
- umocowanie obudowy
- doprowadzenie przewodu uziemiającego, wykonanie uziemienia
- wykopanie i zasypanie stanowiska dla szafy
- posadowienie fundamentu i szafy na fundamencie lub na istniejącej studni
- obetonowanie cokołu szafy
- wprowadzenie kabli do obudowy
- wyposażenie w komplet zespołu łączówek
- wykonanie koniecznych połączeń i krosowanie kabla i zespołu łączówek
- uporządkowanie terenu
- oznakowanie obudowy
Cena jednostkowa 1 kpl. przełożenia istniejących urządzeń do nowej szafki obejmuje:
- wymontowanie istniejących urządzeń z demontowanej szafki
- zamontowanie przekładanych urządzeń w nowej szafce
- podłączenie urządzeń i sprawdzenie ich działania
Cena jednostkowa 1szt. demontażu szafy kablowej obejmuje:
- odłączenie kabli wprowadzonych do szafy
- zdemontowanie słupka, szafy z fundamentu
- okopanie i zdemontowanie fundamentu
- zasypanie i zagęszczenie wykopu po fundamencie
- załadunek i wywóz materiału z rozbiórki i nadmiaru ziemi z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia
- uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
[1] PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[1a] PN/T -01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia.
[1b] PN-EN 60825-1:2005 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – klasyfikacja sprzętu,
wymagania i przewodnik użytkownika.
[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
[4] PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.
[5] PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Warunki techniczne
dostawy – Część 2: Rury o klasie wymagań B.
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[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[7] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji
papierowej i powłoce ołowianej.
[8] PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami
czwórkowymi o izolacji polietylenowej-piankowej i powłoce aluminiowej z
osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
[9] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowopowietrznej i powłoce ołowianej.
10.2. Normy Branżowe
[10] BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie
zespołów pupinizacyjnych.
[11] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[12] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
[13] BN-67/3233-04 Głowice ekranowe do kabli telefonii nośnej.
[14] BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
[15] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Płyty żelbetowe pod skrzynie
pupinizacyjne.
[16] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne.
[17] BN-70/3233-10 Puszki wnętrzowe.
[18] BN-70/3233-11 Naprężniki do drutów i lin nośnych.
[19] BN-73/3233-14 Telekomunikacyjne linie międzymiastowe. Kondensatory wyrównawcze.
[20] BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
[21] BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Słupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe.
[22] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.
[23] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.
[24] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.
[25] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[26] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[27] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.
[28] BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne.
[28a] BN- 78/8984-03 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania
[29] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza.
[30] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i
badania.
[31] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice.
[32] ZN-93/TP S.A.-001. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
[33] ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
[34] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
[35] ZN-11/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.
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[36] ZN-96/TP S.A.-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spawane światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
[37] ZN-96/TP S.A.-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.
[38] ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
[39] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
techniczne.
[40] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
[41] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i
rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
[42] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.
[43] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.
[44] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
[45] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
[46] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
[47] ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).
Wymagania i badania.
[48] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i
badania.
[49] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.
Wymagania i badania.
[50] ZN-10/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
[51] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. Uwaga: na pisemne żądanie zarządzającego siecią kablową
dopuszcza się wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z
73 roku.
[52] ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe.
Wymagania i badania.
[53] ZN-99/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
[54] ZN-06/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
[55] ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach
metalowych. Wymagania i badania.
[56] ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
międzycentralowe. Wymagania i badania.
[57] ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i
badania.
[58] ZN-05/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i
badania.
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[59] ZN-11/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i
badania.
[60] ZN-05/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe.
Wymagania i badania.
[61] ZN-05/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.
Wymagania i badania.
[62] ZN-96/TP S.A.-034. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe
przełącznicowe. Wymagania i badania.
[63] ZN-96/TP S.A.-035. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć
przyłączeniowa. Wymagania i badania.
[64] ZN-10/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i
urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
[65] ZN-10/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
[66] ZN-05/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.
[67] Instrukcja TK-13. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.
[68] Instrukcja TK-24. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.
[69] Instrukcja TK-5. Paszportyzacja międzymiastowych okręgowych linii kablowych.
[70] Instrukcja T-01. Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych.
[70-1] DT-ZDBŁ-43 Pomiar tłumienności, lokalizacja niejednorodności i uszkodzeń
telekomunikacyjnych kabli światłowodowych reflektometrem, ZDBŁ, Warszawa.
[70-2] DT-ZDBŁ-45 Wstępna technologia wykonywania złączy kabli światłowodowych z
wykorzystaniem mufy MS. Część I, ZDBŁ, Warszawa.
[70-3] DT-ZDBŁ-47 jak wyżej, Część II, ZDBŁ, Warszawa.
[70-4] DT-ZDBŁ-51 jak wyżej, Część III, ZDBŁ, Warszawa.
[70-5] DT-ZDBŁ-57 Technologia pneumatycznego zaciągania (z wpychaniem) kabli
światłowodowych do kanalizacji, ZDBŁ, Warszawa.
[70-6]IT-ZDBŁ-52 Wstępna instrukcja zaciągania kabli światłowodowych do kanalizacji
kablowej oraz budowy kanalizacji wtórnej, ZDBŁ, Warszawa
[70-7] IT-ZDBŁ-55 Wstępna instrukcja układania kabli światłowodowych w ziemi i w wodzie,
ZDBŁ, Warszawa.
[70-8] IT-ZDBŁ-60 Instrukcja układania kabli światłowodowych kanałowych, ZDBŁ.
[71] Normy zakładowe Netii S.A. :
Zasady planowania i przygotowania ITLD - TDC-061-0501-S
Zasady budowy sieci dostępowych miedzianych - TDC-061-503-S
Zasady projektowania sieci abonenckich - TDC-061-0504-S
Zasady budowy sieci abonenckich - TDC-061-0505-S
Zasady projektowania kanalizacji kablowej - TDC-061-0506-S
Zasady budowy kanalizacji kablowej - TDC-061-0507-S
Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych TDC-061-0508-S
Zasady budowy sieci telekomunikacyjnych - TDC-061-0509-S
Materiały stosowane do budowy sieci - TDC-061-0510-S
System znakowania i oznaczania elementów sieci (i kanalizacji) –
TDC-061-0511-S
Testy odbiorcze - TDC-061-0512-S
Słownik kablowej techniki telekomunikacyjnej - Terminy, określenia, skróty –TDC-0610513-S
Lista materiałów do budowy sieci kablowych, dopuszczonych do stosowania
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w Netia Telekom S.A. - TDC-061-0514-S
Wymagania dotyczące formatu i zawartości dokumentacji -TDC-061-0515-S
Zasady projektowania i budowy sieci optotelekomunikacyjnych dla potrzeb sieci szkieletowej
Netii – TDC-061-0611-S ostatnie wydanie,
Instrukcja planowania sieci szkieletowej.
10.3. Inne dokumenty
[72] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
[73] Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.
[74] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z
późniejszymi zmianami
[75] 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 1992 r.)
[76] Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września1997 r w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub
gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia,
[77] 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.
[78] KPT -92 - Krajowy Plan Transmisji KPT- 92,
[79] Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997r. w sprawie wymagań
technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i
używanych na terytorium Rzeczypospolitej wraz z załącznikami nr 2÷50 stanowiącymi
odrębne wydawnictwa,
[80] Zalecenia ITU-T tom III.3 “Transmission media-Characteristics. Recommendations
G.601÷G 654 - nr G.652 „Characteristics of single mode optical fibre cable”.
Inne dokumenty obowiązujące przy przebudowie sieci optycznej TP SA:
[81] Zarządzenie Nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych".
[82] Załącznik do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Grucy z dnia 12 maja 2003 r
– Instrukcja oznaczenia elementów stosowanych w sieci telekomunikacyjnej TP SA.
[83] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
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TECHNICZNA
D-01.03.06.
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ jest określenie wymagań ogólnych
dotyczących wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową sieci gazowej dla inwestycji:
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową
infrastruktury kolidującej”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty te obejmują następujące grupy w/g klasyfikacji kodów CPV:
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównywanie terenu.
45231000-5
Roboty budowlane
komunikacyjnych i linii energetycznych.

w

zakresie

budowy

rurociągów,

ciągów

45231100-6

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

45231200-7
gazociągów.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy odcinków istniejącej sieci gazowej i
związana jest z wykonaniem n/w robót:
1.3.1. Budowa odcinków sieci gazowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.3.2. Wykonanie rur osłonowych na przebudowywanej sieci gazowej w wykopach
otwartych.
1.3.3. Przełączenie przebudowywanych odcinków do istniejącej sieci gazowej.
1.3.4. Demontaż istniejącej sieci gazowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami oraz
ST „Wymagania ogólne”.
Pojęcia ogólne.
• Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych.
• Sieć gazowa – gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, połączone i
współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do
przedsiębiorstwa gazowniczego.
• Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia gazociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną
drogą, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.
• Podpory ślizgowe - podparcia polietylenowe rur gazociągu w rurze ochronnej lub
przejściowej.
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• Zasuwa - armatura wbudowana w gazociąg służąca do zamknięcia dopływu gazu dla
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka gazociągu.
• Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym
wyrażonym w mm.
• Ciśnienie – nadciśnienie wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
• Ciśnienie robocze – ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
eksploatacji.
• Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.
• Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w
określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
• Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.
• Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.
• Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.
• Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
• Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.
• Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.
• Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny.
• Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.
• Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną
wykonaną w warunkach spawania montażowego.
• Spoina zczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu
odpowiednim do spawania.
• Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza.
• Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku,
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.
• Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych
warunkach technologicznych.
• Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania
doczołowego lub elektrooporowego.
• Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie materiałów o
fizycznej ciągłości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność ze
Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia t.zw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w projekcie budowlanym.
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI – INSTAL.
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W czasie realizacji robót należy przestrzegać:
warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego,
obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta wyrobów,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r.
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą być oznaczone znakiem CE oraz posiadać:
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,
- dopuszczenia do stosowania w Polsce,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Aktualność aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inżyniera
Kontraktu.
Prace mogą wykonywać tylko osoby uprawnione przez Właściciela sieci. Prace wykonywać
zgodnie z instrukcją organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
stosowaną przez Właściciela sieci.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty
oraz odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
2.1. Rury przewodowe i kształtki
•

rury i kształtki stalowe przewodowe bez szwu, ze stali L360NB, w/g PN-EN 102081+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w
klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670;
• rury i kształtki klasy PE-HD 100 RC typ1, ciśnienie dopuszczalne PN 10; szereg
wymiarowy SDR17 dla De>63mm; spełniające wymagania norm PN-EN-1555 i PN-EN
12007 oraz PAS 1075;
• piasek na obsypkę i podłoże - winien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111;
• pianka poliuretanowa i opaski termokurczliwe do zamknięcia końców rur ochronnych;
dozowanie; pianki poliuretanowej z agregatu;
2.2. Rury osłonowe
•

rury i kształtki klasy PE-HD 100 RC typ 1, ciśnienie dopuszczalne PN 10; szereg
wymiarowy SDR17; spełniające wymagania normy ZN-G-3150:1996;
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2.3. Materiały izolacyjne
•

materiały izolacyjne do izolacji przeciwkorozyjnej sieci gazowej, armatury i rur
ochronnych na sieci gazowej - zgodnie z zestawieniem w projekcie,
2.4. Składowanie materiałów na placu budowy
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych.
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki, oraz inne drobne elementy należy składać w
magazynie zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych
asortymentów.
2.4.1. Rury
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie
warunków bhp.
Rury należy składować układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Końce rur
powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp).
Rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur z
tworzyw nie powinna przekraczać 1,5m.
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Końce rur zabezpieczać kapturkami.
Nie dopuszczać do zrzucania rur ze środków transportu, niedopuszczalne jest również przeciąganie
zwojów rur lub pojedynczych rur.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności.
Uszczelki należy przechowywać w chłodzie w stanie rozprężonym. Należy je ochraniać przed
bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.
Kształtki i uszczelki powinny być przechowywane w pomieszczeniu zamykanym.
2.4.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci
gazowej.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
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2.4.3. Materiały izolacyjne
Materiały izolacyjne powinny być przechowywane
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi.

w pomieszczeniach
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zamkniętych,

2.5. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne".
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien mieć do dyspozycji lub posiadać
następujący sprzęt:
• piłę do cięcia asfaltu i betonu;
• koparkę podsiębierną z łyżką o pojemności 0,25m3 do 0,40m3;
• spycharkę kołową lub gąsienicową do 100KM;
• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny;
• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni rozebranych na czas robót.
3.2. Sprzęt do wykonania sieci gazowej
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy sieci gazowej powinien mieć do
dyspozycji lub posiadać następujący sprzęt:
• żurawie budowlane samochodowe,
• samochody skrzyniowe 5,0 – 10,0 t;
• samochody dostawcze do 0,9 t;
• samochody dłużycowe;
• wciągarki mechaniczne do 0,5 t;
• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA;
• spawarkę elektryczną wirującą 300A z osprzętem do spawania łukowego;
• sprężarkę do prób szczelności;
• zgrzewarkę do rur, elektronarzędzia i sprzęt drobny.
Sprzęt na budowie musi być w pełni sprawny technicznie, odpowiedni do zastosowanej
technologii wykonania robót.

4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania
ogólne".
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
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4.1. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem elastycznym (o grubości warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport materiałów do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Transport materiałów do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinien odbywać się krytymi
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Materiały powinny
być transportowane w opakowaniach dostawcy i zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
związanych z budową sieci gazowej uwzględniający wszystkie warunki określone w
Dokumentacji Projektowej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowane osie rurociągów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z
uprawnieniami.
Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów
roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich punktów
charakterystycznych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do
reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

111

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0m dla
komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą
osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie
przekraczających 20,0m.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykonanymi wykopami ustawić ławy
celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1,0m nad
powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie
z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić
codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do
średnicy przewodu i głębokości wykopu.
Minimalna szerokość powinna wynosić S=0,8+Dr.
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 cm
ponad projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać
podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim
odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno być suche, nie rozluźnione i nie zamarznięte.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego wydobycia urobku. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci gazowej, zapewniający bezpieczeństwo
pracy i ochronę wykonywanych robót, przewiduje się zastosowanie wyprasek stalowych.
5.3.3. Podłoże
5.3.3.1. Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
•

rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0,2÷0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzącej się w nich wody;

•

dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o
co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.
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5.3.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów niż te, które wymieniono w pkt. 5.3.3.1.
należy wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
•
podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),
makroporowatych i kamienistych;
•

podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej
grubości po ich usunięciu;
− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla
przewodów;
− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
− w razie konieczności obetonowania rur.

•

mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach
słabych, mało ściśliwych i nasypowych.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie
szczelności odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej
powierzchni swojego obwodu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10,0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno być większe niż 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie, dla przewodów z rur PE ±5 cm.
5.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
etap I
etap II
etap III

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;
- po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu
pod złącza, żeby przewód nie uległ zniszczeniu.
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST i
wymagań pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205 oraz norm BN-83/8836-02, PN-B-06050.
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

113

W terenie o nawierzchni utwardzonej (drogi, place składowe, parkingi) zasypka rury powinna
być zagęszczona do wskaźnika zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
W terenach zielonych zasypka rury powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia
Js≥0,97.
5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów
Przewody gazowe należy układać zgodnie z wymaganiami norm oraz z instrukcją montażową
układania rurociągów dostarczoną przez producenta rur.
Rury układać napisami do góry, na podsypce piaskowej grubości 10cm. Nad przewodem – do
wysokości 30 cm ponad wierzch oraz wokół rurociągu wykonać obsypkę piaskową.
Oznakowanie trasy gazociągu winno być zgodne z wymogami norm ZN-G-3001 do 3004.
Wzdłuż trasy sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, na wysokości 40 cm nad górną tworzącą
rury gazowej, ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru żółtego z napisem „GAZ tel. 992”.
Szerokość taśmy B=200mm dla gazociągów Dn≤150mm i B=300mm dla gazociągów Dn>150mm.
Wzdłuż trasy sieci gazowej wykonanej z rur PE, na wysokości 40 cm nad górną tworzącą rury
gazowej, ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru żółtego z wtopionym drutem
wskaźnikowym miedzianym 1,5 mm2 z napisem „GAZ tel. 992”.
Szerokość taśmy B=200mm dla gazociągów De≤160mm i B=300mm dla gazociągów De>160mm.
Końcówkę kabla należy umieścić w skrzynce ulicznej wraz z kolumną zasuwy.
Dopuszcza się również ułożenie drutu wskaźnikowego miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,5
mm2), przymocowanego do rury, w takim przypadku na wysokości 40 cm nad górną tworzącą rury
gazowej ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości j.w. z napisem
„sieć gazowa”.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości.
Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania
połączeń.
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±2,0 cm, spadek
dna rury powinien być jednostajny, kierunek spadku musi być zachowany.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (zaślepką).
5.4.2. Montaż rur stalowych
Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną. Do spawania należy
stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rur.
Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą
technologiczną spawania. Miejsca spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu,
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a następnie starannie oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampą benzynową.
W razie konieczności pracy w czasie deszczu miejsce spawania powinno być osłonięte
specjalnym namiotem. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. Obie
rury ustawia się krawędziami blisko siebie i za pomocą łaty drewnianej bada ich współosiowość.
Rury umieszcza się na okrąglakach i środkuje jednocześnie w kilku miejscach ściskami
centrującymi. Następnie kilku spawaczy równocześnie zczepia rury w trzech punktach, po czym
wykonuje spoiny graniowe (wewnętrzne), wypełniające oraz licowe (zewnętrzne).
W warunkach polowych do spawania rur stosowane są najczęściej agregaty spawalnicze z
napędem spalinowym.
Po przygotowaniu nad wykopem dłuższych sekcji przystępuje się do spawania rur. Przy łączeniu
sekcji w wykopie konieczna jest ścisła kontrola zachowania właściwych odstępów między
końcami rur.
Podczas spawania dolnej połowy wykonuje się spawanie sufitowe.
Spoina po jej wykonaniu powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki należy
umieszczać po przeciwnych stronach rury w odległościach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica
spoiny. Znaki cyfrowe lub literowe powinny być wykonane w sposób nie powodujący
osłabienia grubości ścianki rury.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.
5.4.3. Warunki wykonywania połączeń przewodów rur PE
Rury z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:
•
•
•
•
•
•

zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,
rury były ustawione współosiowo,
końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,
temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220°C (PE),
czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze
względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),
siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny
bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,
czas rozgrzewania,
czas dogrzewania,
czas zgrzewania i chłodzenie,
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu,
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny
przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy
ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
5.4.4. Rury osłonowe.
Rury osłonowe należy łączyć jak rury przewodowe.
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Wprowadzenie rury przewodowej do rury osłonowej należy wykonać bez użycia płóz
pierścieniowych. Technologia wg projektu. Końce rur osłonowych uszczelnić pianką
poliuretanową i manszetami uszczelniającymi.
5.5. Próba szczelności
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm oraz zgodnie z
instrukcją montażową producentów rur, próba powinna być przeprowadzona sprężonym
powietrzem.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy sprężarce.
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby po
ustabilizowaniu ciśnienia ze względu na temperaturę wtłaczanego do rurociągu powietrza,
ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego.
Wykonywać zgodnie z instrukcjami stosowanymi przez Właściciela.
Gazociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie określone w projekcie.
Ciśnienia próbne zgodnie z dokumentacją, czas trwania próby t=24 godz.
5.6. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń spawanych gazociągów stalowych i rur ochronnych,
wykonać materiałami powłokowymi z grupy P2A i P4, materiały zgodne z „Wykazem
izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych”
użytkowanych przez Właściciela sieci.
Izolację wykonać zgodnie z zapisami instrukcji: Dobór izolacyjnych materiałów powłokowych oraz
sposób i kryteria odbioru zgodnie z instrukcją: ZSG-00-I-006 „Zasady doboru i stosowania
izolacyjnych materiałów powłokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.
5.7. Roboty demontażowe
Roboty demontażowe nieczynnej lub wyłączonej z eksploatacji sieci gazowej (po jej
przebudowie) należy wykonać pod nadzorem Właściciela.
Roboty demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy rur, armatury, zgodnie z lokalizacją
podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inżyniera Kontraktu.
Wyłączone z eksploatacji odcinki rurociągów należy trwale zaślepić, w pasie drogowym
zdemontować.
Rury, armaturę z demontażu, nadające się do ponownego wbudowania, należy przekazać do
użytkownika sieci. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania
ogólne".
Kontrola związana z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami norm.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu.
•

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
•
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy.
•
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża
stanowi nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
•
W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywności
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do
akceptacji Inżynierowi Kontraktu.
•
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
•
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 5,0 cm w miejscach odległych od
siebie nie więcej niż 50,0 m.
•
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.
•
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar,
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podłoża z dokładnością do 1,0 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
•
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
•
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1,0 cm), badanie
ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie
rur na całej długości podłoża.
6.1. Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm.
Należy przeprowadzić następujące badania:
−
−
−
−
−

zgodności z Rysunkami;
materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
ułożenia przewodów - głębokości ułożenia przewodów;
ułożenia przewodów na podłożu;
odchylenia osi przewodów;
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odchylenia spadku;
zmiany kierunków przewodów;
zabezpieczenia antykorozyjnego sieci gazowej, armatury i rur ochronnych;
kontrola połączeń przewodów i kontrolę szczelności całego przewodu;
ułożenia rur ochronnych;
ułożenia przewodów w rurach ochronnych;
działania armatury;
demontażu istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.
6.2. Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ±5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ±10 cm,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±2 cm,
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien zgodny z ST.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne".
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci gazowej są:
•
•
•
•

metr (m) przewodu sieci gazowej danej średnicy;
metr (m) rury osłonowej danej średnicy;
komplet (kpl.) przełączenia sieci gazowej danej średnicy;
metr (m) demontażu sieci gazowej danej średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt. 6
dały wyniki pozytywne.
8.1. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania Robót.
• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg
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PN-B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020; poziom wód gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne
i przekrój podłużny terenu;
• Dziennik Budowy;
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; atesty, aprobaty techniczne,
• Protokół przeprowadzonego badania szczelności;
• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• roboty montażowe rur gazowych,
• roboty montażowe rur przeciskowych i rur ochronnych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,
• podsypka, obsypka, zasypka,
• próby szczelności,
• wykonana izolacja przeciwkorozyjna połączeń rur ochronnych,
• wykonana izolacja przeciwkorozyjna połączeń gazociągów,
• zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. Wyniki
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez członków komisji sprawdzającej.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlegają:
- Sprawdzenie protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach zanikających i
ulegających zakryciu.
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień.
- Sprawdzenie szczelności przewodów.
- Sprawdzenie prawidłowości zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych
Dokumentacją.
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w formie protokółu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
9.1. Cena budowy 1 metra przewodu gazowego danej średnicy i typu wraz z kształtkami
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci gazowej;
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych;
wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i ewentualne
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odwodnienie wykopu;
zabezpieczenie urządzeń podziemnych i sieci w wykopie;
transport gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę rurociągów;
dostarczenie i koszt materiałów;
przygotowanie podłoża wzmocnionego pod gazociąg;
ułożenie rur sieci gazowej wraz z kształtkami – montaż w otwartym wykopie;
proponowana technologia zgodnie z projektem;
przeprowadzenie próby szczelności;
zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączeń sieci gazowej (wraz z materiałem);
zasypanie wykopu warstwami, ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, łącznie z badaniem stopnia
zagęszczenia gruntu;
wykonanie pomiarów zabezpieczenia przeciwkorozyjnego sieci gazowej;
transport nadmiaru gruntu i jego utylizacja;
koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej z
aktualizacją mapy zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2. Cena jednostkowa montażu rury osłonowej danej średnicy (w otwartym wykopie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci gazowej;
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych,
wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i ewentualne
odwodnienie wykopu;
zabezpieczenie urządzeń podziemnych i sieci w wykopie;
transport gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę rurociągów;
dostarczenie i koszt materiałów;
przygotowanie podłoża wzmocnionego;
montaż rury osłonowej nad wykopem na podporach ułożonych w poprzek wykopu;
przeciągnięcie sieci gazowej przez rurę osłonową;
ułożenie rury osłonowej – montaż w otwartym wykopie; proponowana technologia
zgodnie z projektem;
przeprowadzenie próby szczelności;
zabezpieczenie końców rury osłonowej;
zasypanie wykopu warstwami, ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, łącznie z badaniem stopnia
zagęszczenia gruntu;
transport nadmiaru gruntu i jego utylizacja;
koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury osłonowej z
aktualizacją mapy zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.3. Cena 1 kompletu przełączenia sieci gazowej danej średnicy
•
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejsca wykonania włączenia;
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych,
wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i ewentualne
odwodnienie wykopu;
zabezpieczenie urządzeń podziemnych i sieci w wykopie;
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transport gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę rurociągów;
dostarczenie i koszt materiałów;
przygotowanie podłoża wzmocnionego;
ułożenie rur i kształtek sieci gazowej w punkcie włączenia – montaż w otwartym
wykopie;
przeprowadzenie próby szczelności;
wykonanie przełączeń przebudowanej sieci gazowej do sieci istniejącej zgodnie z
Dokumentacją;
nagazowanie rurociągu po przełączeniu;
zabezpieczenie przeciwkorozyjne punktów przełączeń sieci gazowej;
zasypanie wykopu warstwami, ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, łącznie z badaniem stopnia
zagęszczenia gruntu;
wykonanie pomiarów zabezpieczenia przeciwkorozyjnego sieci gazowej;
transport nadmiaru gruntu i jego utylizacja;
koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej z
aktualizacją mapy zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.4. Cena demontażu 1 metra przewodu gazowego danej średnicy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci gazowej;
wykonanie wykopów wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopów i
ewentualne odwodnienie wykopu;
zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopach;
dostarczenie i koszt materiałów;
transport gruntu na wymianę i zasypkę;
uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu;
przecięcie istniejącej sieci gazowej na końcach demontowanego odcinka;
przedmuchanie, w przypadku takiej konieczności, odcinka demontowanej sieci gazem
obojętnym;
demontaż rur sieci gazowej wraz z armaturą;
zaślepienie końcówek istniejącej sieci gazowej pozostawianej w gruncie;
zasypanie wykopu warstwami, zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i
projektem, łącznie z badaniem stopnia zagęszczenia gruntu;
doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;
transport nadmiaru urobku i jego utylizacja;
koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej z
aktualizacją mapy zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
L.p. Numer normy
1
PN-B-

Tytuł normy.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

02480:1986
PN-EN-19971:2008
PN-B06050:1999
PN-S02205:1998
BN-83/8836-02
PN-M34501:1991
ZN-G3001:2001
ZN-G3002:2001
ZN-G3003:2001
ZN-G3004:2001
ZN-G3150:1996
ZN-G3160:1999
ZN-G3242:2003
ZN-G3900:2001
ZN-G3910:2001
ZN-G4120:2004
ZN-G4121:2004
ZN-G4122:2004

21
22

PN-EN 2061:2003
PN-B06250:1998
BN-80/8939-17
BN-77/8931-12

23

BN-8971-08

24

PN-EN
10208-1:1999

19
20
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Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady
ogólne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z
przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
Gazociągi – Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania ogólne.
Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania i
badania.
Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
– Wymagania I badania.
Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.
Gazociągi − Rury polietylenowe − Wymagania i badania.
Gazociągi − Rury poliamidowe − Wymagania i badania.
Sieci gazowe - Filtry - Wymagania i badania.
Gazociągi − Próby specjalne − Wykonanie.
Gazociągi − Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom
specjalnym
− Projektowanie, wykonanie i odbiór.
System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania ogólne.
System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji Wymagania.
System dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na
przyłączach Wymagania.
Beton cz. I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Beton zwykły.
Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi.
Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe.
Kręgi betonowe i żelbetowe.
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie
wymagań „A”.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

122

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

10.2. Pozostałe przepisy
L.p. Tytuł aktu prawnego.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity – Dz. U. poz. 1409 z
1
dnia 23 lipca 2013r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim
2
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z
późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa
3 i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
4
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28.08.2003r. w sprawie
5 ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
6 bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie
7
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
– Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1137 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony
8
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr
109/2010 poz. 719.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
w sprawie
9
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr
124/2009 poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej
10
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.
11
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z
27.04.2012r. poz. 462
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
12
budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi
zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków
13
technicznych, jakim
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15
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powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz. U. nr 00/2013 poz. 640.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego
– Dz. U. nr 2/2009 poz. 576.
Zarządzenie nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe – Dz. Bud. nr 2 poz. 3 z dnia
15.04.1971r.
Instrukcje ZSG-00-I-001, ZSG-00-I-002; ZSG-00-I-006 i instrukcje związane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 1994r.
Wytyczne budowy gazociągów polietylenowych w PSG Sp. z o.o.
Instrukcja organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w
ZG Gdańsk.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentów rur.
ST "Wymagania ogólne"
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-01.03.07.
PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH
CPV 45 231
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ jest określenie wymagań ogólnych
dotyczących wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczej dla
inwestycji:
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową
infrastruktury kolidującej”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty te obejmują następujące grupy w/g klasyfikacji kodów CPV:
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu.
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych.
45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.
45232140-5
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy odcinków istniejącej sieci
ciepłowniczej i związana jest z wykonaniem n/w robót:
1.3.5. Budowa odcinków sieci ciepłowniczej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.3.6. Wykonanie rur ochronnych na przebudowywanej sieci ciepłowniczej w wykopach
otwartych.
1.3.7. Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Prawem Budowlanym
oraz ST „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Pojęcia ogólne
• Ciepłownictwo – dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz
wykorzystywaniem ciepła.
• Źródło ciepła – zespół urządzeń do wytwarzania ciepła.
• Sieć ciepłownicza (cieplna) – sieć przewodów oraz urządzeń pomocniczych służących do
przesyłania ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych.
• Węzeł ciepłowniczy (cieplny) – (wg PN – B – 01430) zespół urządzeń służących do:
- przekazywania energii cieplnej,
- przetwarzanie temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego,
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury.
Węzeł cieplny może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego części.
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System ciepłowniczy – zespół urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie, przesyłanie
i przekazywanie ciepła do węzłów ciepłowniczych za pośrednictwem nośnika ciepła.
System ciepłowniczy tworzą: źródła ciepła, sieć ciepłownicza oraz węzły ciepłownicze.
Nośnik ciepła (czynnik grzejny) – czynnik za pośrednictwem, którego transportowane
jest ciepło ze źródła ciepła do użytkowników. Najczęściej nośnikiem ciepła jest woda lub
para wodna.
Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w
jednostce czasu i określonych warunkach.
Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb
cieplnych użytkownika w określonych warunkach.
Ciśnienie nominalne – (wg. PN – H – 02650) ciśnienie charakteryzujące wymiary i
wytrzymałość elementu ciśnieniowego w temperaturze odniesienia (tb). (wprowadzono
poprawkę nr 1 Biuletyn PKNiM nr 5/91)
Ciśnienie próbne – (wg. PN – H – 02650) ciśnienie, któremu poddaje się element w celu
sprawdzenia szczelności próbą hydrauliczną lub pneumatyczną; w czasie próby
hydraulicznej występuje zależność ppr > pr, w czasie próby pneumatycznej występuje
zależność ppr ≤ pr.
Ciśnienie robocze – (wg. PN – H – 02650) rzeczywiste ciśnienie czynnika roboczego.
Ciśnienie stabilizacji (spoczynku) – wymagane nadciśnienie w systemie ciepłowniczym
przy wyłączonych pompach obiegowych.
Ciśnienie ruchu – nadciśnienie w dowolnym punkcie systemu ciepłowniczego stanowiące
sumę ciśnienia stabilizacji i zmiany ciśnienia wywołanej pracy pomp.
Ciśnienie dyspozycyjne – różnica ciśnienia w danym punkcie systemu ciepłowniczego
pomiędzy ciśnieniem w rurociągu zasilającym i powrotnym podczas pracy pomp
obiegowych.
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.
Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny.
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną
wykonaną w warunkach spawania montażowego.
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu
odpowiednim do spawania.
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza.

1.4.2. Źródła ciepła
• Konwencjonalne źródła ciepła – źródła, w którym wytwarzane jest ciepło w wyniku
spalania paliw wytwarzane jest ciepło w wyniku spalania paliw stałych, ciekłych i
gazowych lub wykorzystania energii elektrycznej.
• Niekonwencjonalne źródła ciepła – źródło, w którym nośnik ciepła podgrzewany jest za
pomocą energii odnawialnej lub ciepła odpadowego, jak np. promieniowania
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słonecznego, wód termalnych lub gruntowych, ścieków itp. oraz za pomocą reaktora
jądrowego.
Kotłownia – (wg. PN – B – 01430) zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw lub
przy użyciu elektryczności, wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze
i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów
czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejstracji oraz urządzenia zabezpieczające proces
spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego.

1.4.3. Sieć ciepłownicza
• Sieć ciepłownicza promieniowa – ukształtowanie sieci, w której poszczególne przewody
tworzą gałęzie nie łączące się ze sobą.
• Przyłącze ciepłownicze – odcinek sieci ciepłowniczej, do zasilanego obiektu.
• Sieć ciepłownicza bezkanałowa – sieć ciepłownicza, w której izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowo rurociągi ułożone są bezpośrednio w gruncie.
• Sieć ciepłownicza nadziemna – sieć ciepłownicza prowadzona nad poziomem terenu.
• Schemat montażowy sieci ciepłowniczej – graficzne odwzorowanie układu sieci
ciepłowniczej oraz jej elementów w zakresie niezbędnym dla potrzeb montażu.
• Rurociąg zasilający – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do
węzła ciepłowniczego.
• Rurociąg powrotny – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła
ciepłowniczego do źródła ciepła.
• Przewód obiegowy – przewód łączący rurociąg zasilający z powrotem umożliwiającym
przepływ nośnika ciepła między nimi i wyposażony w odpowiednią armaturę.
• Rozstaw rurociągów – odległość między osiami rurociągów.
• Spadek rurociągu – nachylenie rurociągu w stosunku do poziomu.
• Wydłużka (kompensator) – urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości
przewodu spowodowanych zmianami temperatury.
• Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające
przejmowanie zmian długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania
wydłużek).
• Komora ciepłownicza – budowla przeznaczona do zainstalowania elementów sieci
ciepłowniczej. Studzienki ciepłownicze zalicza się do komór ciepłowniczych.
• Odwodnienie wodnej sieci ciepłowniczej – układ przewodów i armatury do opróżniania
rurociągów z wody.
• Odwodnienie kanału ciepłowniczego – zespół urządzeń służących do odprowadzenia
wody z kanałów i komór ciepłowniczych.
• Odpowietrzenie sieci ciepłowniczej – układ przewodów i armatury służący do
odpowietrzania i napowietrzania sieci ciepłowniczej.
1.4.4. Sieć ciepłownicza z rur i elementów preizolowanych
• Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich
zamontowanymi zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych.
• Preizolowana, podziemna sieć ciepłownicza – układ rurociągów z rur, kształtek i
elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów.
• Preizolowana, nadziemna sieć ciepłownicza – układ rurociągów z rur, kształtek i
elementów preizolowanych ułożonych nad terenem, na konstrukcjach nośnych (słupy,
podpory, estakady).
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Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury
przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z
nie zaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi
rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi.
Rura preizolowana elastyczna – rura preizolowana charakteryzująca się takimi
parametrami mechanicznymi (wytrzymałościowymi), że możliwe jest układanie sieci po
krzywiźnie poprzez gięcie rury preizolowanej, bez stosowania prefabrykowanych
preizolowanych łuków (z uwagi na temperaturę stosowania oraz możliwość prowadzenia
rurociągów po krzywiźnie, nie wymaga praktycznie stosowania urządzeń do
kompensowania wydłużeń cieplnych).
Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, odgałęzienie itp. – prefabrykat składający się
z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z nie zaizolowanymi
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami i elementami
preizolowanymi.
Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego
urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z nie izolowanymi
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami
preizolowanymi.
Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma
przepływać czynnik grzejny.
Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę
przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą
gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp.
Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego,
chroniący izolację cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych:
deszczu, śniegu itp.
Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może
być jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewy
albo w postaci otulin, mat lub kształtek). Jako materiał izolacyjny można stosować:
sztywną i półsztywną piankę poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są do
przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy), piankę z
poliuretanu (PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki),
materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej).
Pianka poliuretanowa PUR – pianka, posiadająca głównie strukturę komórek
zamkniętych, będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków.
Pianka polietylenowa PE – spieniony polietylen, posiadający głównie strukturę komórek
zamkniętych, w postaci mat.
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów
preizolowanych.
Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole
złącza.
Podgrzewanie wstępne – technologia wywołania naprężeń wstępnych w rurze
przewodowej.
Kompensator – urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń
sieci preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element –L–, –Z– i U–
kształtowy.
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Kompensator jednorazowego działania – odmiana kompensatora mieszkowego o
konstrukcji samoblokującej się lub blokowanej poprzez spawanie, po jednokrotnym
(obliczeniowym) jego ściśnięciu.
Poduszka kompensacyjna – płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki
polietylenowej (PE), wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających
wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku).
Podpora stała – konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury
przewodowej do gruntu lub na konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym
punkcie.
System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementów preizolowanych.
Układanie na zimno – metoda budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych przy
założeniu przekraczania dopuszczalnych sprężystych naprężeń w rurze przewodowej i
dopuszczaniu odkształceń plastycznych.
Temperatura ciągła – temperatura nośnika ciepła przy której sieć ciepłownicza w okresie
eksploatacji może pracować w sposób ciągły w czasie nieograniczonym albo w czasie
ograniczonym; wartość temperatury ciągłej i długość ewentualnego czasu ograniczonego
powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej.
Temperatura szczytowa – najwyższa temperatura nośnika ciepła przy której w okresie
eksploatacji, sieć ciepłownicza może okresowo pracować przez określony czas; wartość
temperatury szczytowej i maksymalna, określona długość czasu okresowej pracy
powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej.
Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej – maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu
zasilającym.
Ciśnienie robocze parowej sieci ciepłowniczej – maksymalne ciśnienie pary na wyjściu
ze źródła.
Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej – ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi
ciepłownicze, w czasie badania szczelności.
Początek sieci ciepłowniczej – jako początek sieci ciepłowniczej należy rozumieć:
- w przypadku różnych eksploatatorów źródła ciepła i sieci: armaturę odcinającą
usytuowaną na granicy działki źródła ciepła,
- w przypadku jednego eksploatatora źródła ciepła i sieci ciepłowniczej: armaturę
odcinającą rurociągi od głównych rozdzielaczy w źródle (rozdzielacze należą do
źródła).
Koniec sieci ciepłowniczej – jako koniec sieci ciepłowniczej należy przyjmować
pierwszą armaturę odcinającą sieć od urządzeń odbiorcy (armatura odcinająca należy do
sieci).
Odbiorca ciepła – węzeł ciepłowniczy zasilający instalację w ciepło lub rozdzielacze tej
instalacji, w przypadku gdy parametry sieci są równe parametrom instalacji.

1.4.5. Sieć ciepłownicza – instalacja sygnalizacyjna
• Instalacja sygnalizacyjna – jednożyłowe przewody wbudowane w warstwę izolacji
termicznej rur i kształtek preizolowanych oraz trzyżyłowy przewód lub kabel wyjściowy
łączący jednożyłowe przewody z sygnalizatorem.
• Instalacja elektryczna – trzyżyłowy kabel, łącznie z osprzętem, podłączony do zacisków
sygnalizatora.
• Sygnalizator – stałe urządzenie do sygnalizowania obecności wilgoci lub wody w
warstwie izolacji termicznej – nieszczelności rurociągu.
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Lokalizator – przenośne urządzenie do lokalizowania miejsca wilgoci lub wody w
warstwie izolacji termicznej – nieszczelności rurociągu.
Obwód sygnalizacyjny – instalacja sygnalizacyjna połączona z sygnalizatorem.
Długość obwodu pomiarowego – długość odcinków przewodu oporowego w instalacji
sygnalizacyjnej.
Obwód zasilający – instalacja elektryczna o napięciu 220 V prądu zmiennego.
Schemat układu sygnalizacyjnego – rysunek sieci rurociągów z oznaczoną trasą
przebiegu instalacji sygnalizacyjnej, dokładnym oznaczeniem długości przewodu
oporowego i miejsc wbudowania sygnalizatorów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robó.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność ze
Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.
Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia t.zw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w projekcie budowlanym.
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI – INSTAL.
W czasie realizacji robót należy przestrzegać:
- warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego,
- obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta
wyrobów, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
z 1994r. Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą być oznaczone znakiem CE
oraz posiadać:
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,
- dopuszczenia do stosowania w Polsce,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Aktualność aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami
Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności i
certyfikaty oraz odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
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2.1. Rodzaje wykorzystanych materiałów
2.1.1. Rury przewodowe
• rury preizolowane zasilające w izolacji pogrubionej z instalacją alarmową zespolone w
odcinkach prostych o długości 6 i 12m, rura przewodowa ze stali węglowej ze szwem
wg normy PN-EN 253:2009;
• rury preizolowane powrotne w izolacji normalnej z instalacją alarmową zespolone w
odcinkach prostych o długości 6 i 12m, rura przewodowa ze stali węglowej ze szwem
wg normy PN-EN 253:2009;
• kształtki preizolowane w izolacji pogrubionej i normalnej z materiału jw.;
• elementy złącza – mufy termokurczliwe z polietylenu sieciowanego radiacyjnie,
podwójnie uszczelniane (klej i mastik), do DN200 mm,
• tuleje przejściowe ścienne,
2.1.2. Rury ochronne.
• z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP).
2.1.3. Pozostałe materiały
• piasek na obsypkę i podłoże - winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620; i
spełniać następujące cechy: gęstośc objętościowa - brak wymagań; nasiąkliwość - brak
wymagań;
zawartość pyłów 0,6%; wskaźnik piaskowy - brak wymagań; zawartość
siarki <1%; uwalniane
substancje niebezpieczne (mg/l) Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba 0,2/0,5/0,5/0,5/0,5/2/2;
• taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza nad trasą sieci ciepłowniczej;
• bloczki betonowe o wymiarach 38x24x12 cm spełniające wymagania normy PN-EN 7713:2005;
• zaprawa 0,15 N/mm2 do murów spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:201;
• pianka poliuretanowa i manszety termokurczliwe do zamknięcia końców rur ochronnych;
• płozy ślizgowe polietylenowe dla rur przewodowych w rurach ochronnych, co około 1,5 m,
wysokość płóz zgodnie z projektem;
• kółka do płóz ślizgowych montowane co około 4,5 m, (na co trzeciej płozie).
2.2. Składowanie materiałów na placu budowy
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Przewody składować na podkładach drewnianych.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych
asortymentów.
2.2.1. Składowanie przewodów i kształtek preizolowanych
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie uległy deformacjom i
odkształceniom miejscowym. Rury składować na równym podłożu, na podkładach.
Podkłady będące podparciami powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być
rozmieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5,0 m. Maksymalna wysokość
stosu wynosi 200 cm.
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Kształtki preizolowane należy składować w/g asortymentu i wymiarów, na równych
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak
największą powierzchnią.
Końce rur powinny być osłonięte i zaślepione fabrycznymi zaślepkami.
Nie należy dopuszczać do długotrwałego działania wody na piankę poliuretanową. Izolacja
cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed
zawilgoceniem.
W przypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur i
kształtek wykonane z tworzywa sztucznego powinny być ochronione przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym i od wpływu temperatury.
Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenia, układania rur preizolowanych w
rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy temperaturze otoczenia
poniżej –10oC.
Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową i osłonową z tworzywa sztucznego
np. z polietylenu, w temperaturze poniżej 0ºC, wymaga się przedsięwzięcia odpowiednich
środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności.
Wyroby i elementy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złączy należy
przechowywać ze szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami.
Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak
otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i
uszkodzeniom.
2.2.2. Składowanie materiałów pomocniczych
Pierścienie przejścia przez ścianę, mufy zgrzewane elektrycznie, mufy tulejowe, pianka
poliuretanowa do wypełnienia muf i płozy ślizgowe należy tak składować aby nie zostały
uszkodzone, w zamkniętym magazynie oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
Producenta.
2.2.3. Składowanie kruszywa
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanej inwestycji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien mieć do dyspozycji lub posiadać
następujący sprzęt:
• piłę do cięcia asfaltu i betonu;
• koparkę podsiębierną z łyżką o pojemności 0,25m3 do 0,40m3;
• szalunek stalowy klatkowy prefabrykowany z rozporami stalowymi rozkręcanymi;
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• spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM;
• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny;
• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni rozebranych na czas robót.
3.2. Sprzęt stosowany przy montażu
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca powinien mieć do dyspozycji
lub posiadać następujący sprzęt do robót montażowych i wykończeniowych:
• samochody skrzyniowe 5,0 – 10,0 t;
• samochody dostawcze do 0,9 t;
• samochody dłużycowe do 10 t;
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t;
• żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7 do 10 t;
• wciągarkę ręczną do 0,5 t;
• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t;
• wciągarki mechaniczne do 0,5 t;
• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA;
• spawarkę elektryczną wirującą 300 A z osprzętem do spawania łukowego (elektrody
otulone);
• komplet spawalniczy do spawania gazowego;
• beczkowozy;
• betoniarki;
• kotły do grzania bitumu;
• elektronarzędzia i sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt stosowany do montażu należy przewieźć na miejsce w sposób nie powodujący jego
uszkodzenia. Transport zapewnia firma dokonująca montażu
instalacji.
4.2.1. Transport rur preizolowanych
Szczegółowe wytyczne dotyczące rozładowywania i transportu rur preizolowanych, kształtek i
elementów powinny być opracowane przez ich producenta i przedkładane Wykonawcy przy
zakupie rur i elementów.
Rury preizolowane oraz inne elementy i materiały należy transportować ostrożnie,
zabezpieczając rurę osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przenosić
preizolowanych rur przy temperaturze niższej od –10oC.
Zawiesia używane do przenoszenia rur preizolowanych powinny być wyposażone w pasy lub
taśmy o szerokości min. 10 cm.
Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno stosować stalowych lin, sznurów itp.
powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur.
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
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Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać
na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
4.2.2. Transport armatury, kształtek i materiałów preizolowanych pomocniczych
Transport armatury, kształtek i materiałów preizolowanych pomocniczych (pierścienie przejścia
przez ścianę, mufy zgrzewane elektrycznie, mufy tulejowe, pianka poliuretanowa do
wypełnienia muf i elementów preizolowanych, płozy ślizgowe) powinien odbywać się krytymi
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura i
kształtki transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

w

sposób

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich
będzie wykonana instalacja sieci cieplnej z Właścicielem Sieci.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót
związanych z wykonaniem instalacji sieci cieplnej uwzględniający wszystkie warunki
narzucone przez Właściciela i Użytkownika.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi
producentów materiałów i urządzeń oraz projektem budowlanym.
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla
prowadzenia Robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne".
5.2. Wymagania przy wykonywaniu instalacji z rur preizolowanych
5.2.1. Wymagania sieci ciepłowniczej preizolowanej
a) Budowa sieci ciepłowniczej nie powinna negatywnie wpływać na środowisko naturalne
lub wpływ ten powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
b) Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez
mieszania innych technologii budowy sieci, według jednej z metod związanej głównie z
przyjętym systemem kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, to znaczy:
- układanie rurociągów z wykorzystaniem naturalnej kompensacji, to jest z
zastosowaniem L, Z i U – kształtów,
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- układanie rurociągów z zastosowaniem urządzeń kompensacyjnych, np.
kompensatorów typu mieszkowego,
- układanie rurociągów z wprowadzaniem naprężeń wstępnych, np. ze wstępnym
podgrzewaniem i urządzeń – kompensatorów jednorazowego działania,
- układanie rurociągów w/g metody zwanej na zimno,
- układanie rurociągów bez zastosowania urządzeń do kompensacji wydłużeń (np. sieci
z rur preizolowanych elastycznych).
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane
bezpośrednio w gruncie, bez betonowych kanałów czy innych obudów.
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej nadziemnej powinny być układane na
podporach, słupach, estakadach bez dodatkowych płaszczy osłonowych czy innych
obudów.
Roboty ziemne oraz budowlane przy wykonaniu słupów, podpór, estakad należy
wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonane za pomocą preizolowanych
kształtek (łuków, trójników). Dopuszcza się jednostkowe izolowanie kształtek
bezpośrednio na placu budowy w/g precyzyjnych instrukcji Producenta systemu
preizolowanych rur, kształtek i elementów.
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym,
zgodnie z postanowieniami PN-M-34031.
W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać
wymagania PN-C-04601.
Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy
przeprowadzić wg. PN-M-34031.
Czynnik grzejny, w sieciach preizolowanych z rurą przewodową z miedzi i z tworzyw
sztucznych (np. PEX, PB), powinien spełniać wymagania PN-C-04607.

5.2.2. Wymagania dla wykopów sieci podziemnych preizolowanych
a) Wymiary wykopów powinny być określone przez producenta preizolowanych rur i
elementów, powinny stanowić część wytycznych montażu i powinny być przedkładane
inwestorowi razem z dostawą rur i elementów.
b) Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach montowania kompensatorów
jednorazowego działania i w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref
kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.
c) Wymiary wykopu dla układania jednej rury preizolowanej, z dwoma i więcej rurami
przewodowymi w rurze osłonowej powinny być zgodne z wytycznymi producenta rur
preizolowanych i projektem technicznym sieci.
d) Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny
mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie
większych niż co 2-3m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy
układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być
wcześniej zniwelowana i mieć grubość co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej
powinien odpowiadać wymaganiom podanym przez Producenta rur.
e) Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy
czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien
znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu
zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu. W
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przypadku konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim, rurociąg zasilający
powinien znajdować się na górze, z zachowaniem odległości między nimi jak w
projekcie technicznym i wytycznymi producenta rur preizolowanych.
Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone
w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.
Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach
względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych
średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy.
Po zmontowaniu rur w wykopie należy wykonać obsypkę piaskową, obsypka powinna
mieć grubość minimum 10 cm nad górną krawędzią rurociągów. Materiał obsypki
piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom podanym przez Producenta rur.
Nad rurociągami, w odległości 20 – 50 cm nad nimi powinny być ułożone – dwie taśmy
ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy
powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy w/g wymagań
przedsiębiorstw geodezyjnych (np. fioletowa z napisem SIEĆ CIEPŁOWNICZA).

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi.
5.4. Szczegółowe warunki wykonania Robót
5.4.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205, PN-B03020 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop pod przyłącze sieci należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od istniejącego kanału
podziemnego i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodów. Zapewnia to
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia
wykopów nawodnionych.
Dla gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m dla
komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą
osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie
przekraczających 20,0 m.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykonanymi wykopami ustawić ławy
celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1,0 m nad
powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie
z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić
codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 cm
ponad projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać
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podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim
odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno być suche, nie rozluźnione i nie zamarznięte.
5.4.2. Odspojenie i transport urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego wydobycia urobku. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
5.4.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.
Przewiduje się zastosowanie wyprasek stalowych lub szalunków prefabrykowanych stalowych
klatkowych z rozporami stalowymi rozkręcanymi.
5.4.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Ze względu na głębokość wykopów i zbadany ustabilizowany poziom wody gruntowej
przewiduje się konieczność odwadniania wykopów.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopów na czas budowy. Przy budowie sieci w zależności od głębokości
wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować następować
następujące metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla przewodów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę
filtracyjną z tłucznia lub żwiru.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4÷6 m montowane za pomocą wpłukiwanej
rury obsadowej śr. 0,14 m.
Igłofiltry wpłukiwać w grunt po jednej lub po obu stronach wykopu co 1,0 ÷ 1.5 m
naprzemianlegle, w zależności od aktualnego poziomu wody gruntowej.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości
obsypki filtracyjnej.
Po zainstalowaniu pierwszego zestawu igłofiltrów należy przeprowadzić pompowanie pompą
roboczą w czasie 8 godzin celem sprawdzenia skuteczności działania igłofiltrów oraz
sprawdzenia przyjętego rozstawu i ilości igłofiltrów na odwadnianym odcinku wykopu
5.4.5. Podłoże
5.4.5.1. Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z
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zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
•
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0,2÷0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzącej się w nich wody;
•
dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o
co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610.
5.4.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów niż te, które wymieniono w pkt 5.3.4.1.
należy wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
•

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),
makroporowatych i kamienistych;
•
podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej
grubości po ich usunięciu;
− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla
przewodów;
− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
− w razie konieczności obetonowania rur.
•
mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach
słabych, mało ściśliwych i nasypowych.
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie
szczelności odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej
powierzchni swojego obwodu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10,0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno być większe niż 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±5 cm.
5.4.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
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etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II - po próbie szczelności i mufowaniu połączeń spawanych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach połączeń;
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu
pod złącza, żeby przewód nie uległ zniszczeniu.
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST i
wymagań pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205 oraz norm BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-03020
W terenie o nawierzchni utwardzonej (drogi, place składowe, parkingi) zasypka rury powinna
być zagęszczona do wskaźnika zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
W terenach zielonych zasypka rury powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia
Js≥0,97.
5.4.7. Zamurowanie istniejących kanałów ciepłowniczych
Przewiduje się rozbiórkę niektórych odcinków istniejących kanałów sieci ciepłowniczej i
demontaż złomowy rurociągów na tych odcinkach.
Pozostałe odcinki kanałów sieci ciepłowniczej zostaną zamurowane na końcach ściankami z
bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
5.4.8. Roboty montażowe
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane
ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość
techniczną.
Sieci ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonywane przez
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane przez
projektanta danej sieci oraz przeszkolony nadzór techniczny.
Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem poprawności
działania systemu alarmowego.
Zaleca się wykonywanie sieci ciepłowniczych z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających
warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0ºC, natomiast izolacje i hermetyzację połączeń nie
niższej niż +5ºC. W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych – hermetyzację
połączeń należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii.
5.4.8.1. Montaż rurociągów preizolowanych
a) Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w
wyjątkowych wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem).
b) W przypadku montażu rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych
ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2-3 m.
c) Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym
poziomie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę.
d) Dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może
przekraczać 3º.
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e) Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie
łukowe. Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości
ścianki do 3,6 mm.
f) Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać
zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi przez Producenta rur.
g) Podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolacje termiczną i rurę
osłonową (np. kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika.
h) Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być
oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez
rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze
175ºC – wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów).
i) Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek,
preizolowanych kolan,
j) Rury przewodowe mogą być łączone przy zastosowaniu różnych metod, związanych
bezpośrednio z rodzajem rury przewodowej, a mianowicie:
- rury stalowe – za pomocą spawania,
- rury stalowe ocynkowane – za pomocą lutospawania i lutowania twardego,
- rury cienkościenne ze stali jakościowej za pomocą połączeń mechanicznych –
złączek mechanicznych ze stali jakościowych,
k) Po wykonaniu połączeń spawanych, próbie szczelności i badaniu radiologicznym spoin
przystępuje się do wykonania połączenia instalacji wykrywania nieszczelności
rurociągu, a następnie do wykonania osłony złącza i izolacji termicznej oraz
uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją Producenta wyrobu.
l) W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury
osłonowej i izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej
powinna wynosić 150 mm. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi
rury na całym obwodzie (uważając na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile są
wbudowane). Przecięcia rury stalowej dokonać przy użyciu tarcz ciernych.
m) Należy poddać badaniom 100% doczołowych połączeń spawanych zgodnie z
instrukcjami Producenta.
n) W przypadku gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach
niedostępnych po wykonaniu rurociągu (np. przejścia pod drogą) – wtedy badaniom
należy poddać 100% połączeń.
5.4.8.2. Montaż kształtek wykonanych na placu budowy
a) Wykonywanie kształtek na placu budowy należy ograniczyć do sytuacji koniecznych.
b) W sytuacji braku prefabrykowanych, preizolowanych kształtek, wykonanie kształtek na
placu budowy należy realizować ściśle wg instrukcji Producenta rur. Dostawca rur
preizolowanych zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu elementów do
wykonania kształtki tj. elementów do wykonania rury przewodowej, izolacji cieplnej
oraz płaszcza osłonowego. Kształtki wykonane na placu budowy powinny odpowiadać
wszystkim wymaganiom stawianym kształtkom produkowanym w warunkach
przemysłowych.
5.4.8.3. Montaż stref kompensacyjnych
a) W miejscu montażu kolan o kącie 45º do 90º, odgałęzień i zwężek należy wykonać
strefy kompensacyjne. Strefy te zabezpieczają rurociąg przed uszkodzeniem. W strefie
kompensacji wykonuje się dylatacje wypełnione jedną lub kilku warstwami materiału
miękkiego np. przez owinięcie rurociągu wełną mineralną, miękką pianką PUR itp. albo
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przez obłożenie płytami z pianki poliuretanowej. Przed obsypaniem rurociągu należy
zabezpieczyć warstwy dylatacyjne przed przemieszczeniem, np. przez zamocowanie
miękkim drutem lub wcześniejsze obłożenie piaskiem.
b) Długość strefy kompensacyjnej i grubość warstwy dylatacyjnej określa projekt.
5.4.8.4. Zespół złącza
Złącza należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta rur. Procedury wykonywania
zespołu złącza powinny zapewnić, że trwałość i wodoszczelność tego złącza nie będzie
gorsza niż innych elementów użytych do wykonania sieci. Do wykonywania złączy należy
używać materiałów i narzędzi określonych przez producenta rur.
Całość prac montażowych mogą wykonywać tylko osoby po odpowiednim przeszkoleniu
przez dostawcę rur. Konstrukcja zespołu złącza preizolowanego powinna zapewniać
spełnienie wymagań PN EN 489.
Montaż zespołu złącza powinien być wykonywany przy bezdeszczowej pogodzie,
ewentualnie pod namiotem. Do wykonania zespołu złącza można przystąpić po wykonaniu
próby szczelności i sprawdzeniu poprawności połączeń spawanych i połączeń alarmowych.
W przypadku zawilgocenia izolacji cieplnej należy ją usunąć. Prace montażowe zespołu
złącza korzystnie jest wykonywać w temperaturze powyżej 10°C. Przy niższych
temperaturach elementy zespołu złącza wykonane z tworzyw sztucznych zaleca się przed
montażem odpowiednio podgrzać. Elementy zespołu złącza należy przechowywać w
opakowaniach fabrycznych aż do ostatniej chwili przed montażem.
Dozowanie pianki poliuretanowej do zespołu złącza z agregatu.
5.4.8.5. Przejście rurociągiem przez ścianę
a) Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę (np. budynku, komory itp.) wykonane
jest za pomocą pierścienia uszczelniającego i taśmy smarnej (gazowej), tzw. przejście
szczelne.
b) Po wykonaniu otworu dla przejścia na rurę preizolowaną należy nasunąć pierścień
uszczelniający i ułożyć symetrycznie względem osi ściany.
c) Dla ścian o grubości do 25 cm należy stosować jeden pierścień, a dla ścian o większej
grubości dwa pierścienie i taśmę smarną.
d) Przy położeniu podpory stałej rurociągu preizolowanego w przegrodzie budowlanej,
dopuszcza się zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej.
e) Po zakończeniu montażu i próbach szczelności rurociągu, otwór przejścia obetonować.
5.4.8.6. Kolizje poprzeczne
a) Sieć ciepłownicza z rur i elementów preizolowanych może być prowadzona zarówno
nad jak i pod urządzeniami infrastruktury podziemnej.
b) Rozwiązania kolizji powinny być uzgodnione z właściwymi przedsiębiorstwami, a
szczegóły tych rozwiązań powinien zawierać projekt wykonawczy sieci.
c) Wymagane odległości preizolowanej sieci ciepłowniczej od innych sieci uzbrojenia
podziemnego podane są w warunkach dotyczących poszczególnych sieci.
5.4.8.7. Połączenie rurociągu preizolowanego z istniejącym rurociągiem
a) Połączenie z rurociągiem tradycyjnym wykonuje się analogicznie jak dla tradycyjnych
sieci ciepłowniczych tzn. wspawanie do rurociągu, przyspawanie do rury przewodowej i
tradycyjne wykonanie izolacji termicznej i jej zabezpieczenie.
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b) Połączenie z istniejącym rurociągiem preizolowanym, z uwagi na stosowanie różnych
metod wykonania sieci ciepłowniczej należy wykonać według sposobu określonego w
instrukcji wybranego producenta rur.
5.4.8.8. Zakończenie izolacji termicznej.
Do wykonania zakończenia izolacji na rurociągach preizolowanych stosuje się rękawy
termokurczliwe. Obkurczenie rękawa termokurczliwego należy wykonać zgodnie z instrukcjami
Producenta.
5.5. Badania i próby szczelności
5.5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór, ułożenia i łączenia odcinków
rurociągów
1. Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed
dostępem
osób niepowołanych.
2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 z
uwzględnieniem:
a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy
elementów rurowych,
b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z
dokumentacją materiałów użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża jeśli
jest ono wykonywane przed ułożeniem rurociągów,
c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do
ułożenia rurociągów.
3. Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) powinny obejmować:
a) kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed ułożeniem
w wykopie lub na podporach nadziemnych o ile rury są wyposażone w taki system,
b) kontrolę ciągłości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanej,
c) kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: ustalenie
właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie przewodów
sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między rurociągami oraz
minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych,
d) kontrole kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać
nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów,
e) kontrolę elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.),
f) podczas montażu kolejnych sekcji rurociągów montowanych w technologii z podgrzewaniem
wstępnym, kontrolę wymaganego – obliczeniowego wydłużenia montowanych kolejnych
sekcji,
g) przy zastosowaniu kompensatorów tzn. jednorazowego działania:
- blokowanych przez spawanie – kontrole zgodności z projektem wymiarów i jakości spoin
blokujących,
- o konstrukcji samoblokującej się – w miarę możliwości, kontrolę prawidłowości blokady
kompensatorów.
4. Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie lub lutospawanie powinny
obejmować:
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych do
wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych lub lutospawanych,
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b) sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin sczepnych i ich
wymiarów,
c) kontrole przygotowania stanowiska do wykonywania połączeń spawanych lub lutospawanych
z uwzględnieniem minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków
atmosferycznych i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na
proces łączenia rurociągów,
d) sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które mają
być użyte zgodności zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami,
e) bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, czy lutospawanie w zakresie
zgodności jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
f) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
g) sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę poszczególnych
połączeń spawanych lub lutospawanych,
h) badania gotowych spoin powinny obejmować wszystkie spoiny i być wykonywane przez
oględziny zewnętrzne w/g PN-EN 970; na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 należy
określić klasę wadliwości każdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg PN-EN
25817) ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów
spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych,
i) badania radiograficzne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie z PN-M69770 oraz EN 444 i EN 1435, a klasa wadliwości spoin powinna być określona w oparciu o
PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN 25817),
j) zakres badań radiograficznych spoin rur i elementów powinien obejmować minimum:
- 10 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych,
- 50 % spoin w miejscach trudnodostępnych,
- 100 % spoin w miejscach niedostępnych,
- 100 % spoin w złączach naprawianych,
k) badania lutospoin należy przeprowadzić przez oględziny zgodnie z PN-M-69775 i na jej
podstawie należy określić klasę jakości lutospoiny (co najmniej klasa W3),
l) do kontroli spoin rur i elementów o grubości ≥ 8 mm jako równoważne badaniom
radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodne z PN-M-70055 i określenie
zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwości spoin (dopuszczalna klasa W3),
m) spoiny nie spełniające wymagań jakościowych powinny być w całości lub części poddane
naprawie wg szczegółowej procedury w tym zakresie.
5. Badania wykonania innych rodzajów połączeń (rozłącznych i nierozłącznych) rurociągów
powinny obejmować:
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów z
wymaganiami
technologii wykonania połączeń określonego typu,
b) kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność
zastosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji wykonania
połączenia,
c) badania kompletnego połączenia rurociągu powinny być zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych w oparciu o badania typu
danego połączenia.
6. Badania w zakresie izolacji połączeń elementów preizolowanych powinny obejmować:
a) sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni połączeń spawanych lub
lutowanych i ich okolic do położenia powłok zabezpieczających (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni spoin i w ich
okolicy, a w przypadkach wątpliwych – pomiar grubości powłoki antykorozyjnej,
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c) kontrola warunków wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych w zakresie
zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych na jakość
wykonania tych elementów,
d) sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania komponentów o ograniczonym
okresie trwałości,
e) kontrola zgodności wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych z instrukcją
technologiczną wykonania połączenia określonego typu,
f) kontrola ciągłości systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji każdego
połączenia elementów preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci - o ile
rury są wyposażone w taki system
7. Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych powinno obejmować:
a) sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów
odbioru częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na
danym odcinku sieci,
b) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod jezdniami i
innymi przeszkodami terenowymi,
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń mogących
powodować zagrożenia awaryjne sieci preizolowanej,
e) sprawdzeniu przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów,
grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia,
f) kontrole prawidłowości układania taśm ostrzegawczych.
5.5.2. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów
preizolowanych
1. Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować:
a) sprawdzenie drożności oraz obserwacje wypływu wody lub powietrza,
b) sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniających i odpowietrzających.
2. Badania termometrów należy wykonywać przez oględziny celem sprawdzenia:
a) cech legalizacji,
b) typów termometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,
c) miejsca i sposobu zamontowania,
d) skuteczności zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,
e) działania termometrów przez obserwacje wskazań.
3. Badanie manometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia:
a) cech legalizacji,
b) typów manometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,
c) miejsca i sposobu ich zamontowania,
d) skuteczności zabezpieczeń przed przypadkowym uszkodzeniem,
e) działania manometrów przez obserwacje wskazań oraz prawidłowość działania zaworów
manometrycznych.
4. Badanie czystości rurociągów powinno obejmować:
a) kontrolę czystości montowanych elementów rurowych w czasie całego cyklu wykonywania
sieci ciepłowniczej,
b) sprawdzenie skuteczności przedmuchania lub płukania rurociągu zgodnie z PN-M-34031
poprzez wyrywkowy spust wody z napełnionego rurociągu w wybranych punktach
odwodnień sieci ciepłowniczej i oceny czystości pobranych próbek.
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5. Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie
działania poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno pomiarowej
oraz instalacji alarmowej.
5.5.3. Badania dotyczące szczelności odcinka przewodu
Badania szczelności wykonanego odcinka rurociągu preizolowanego powinno być
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzględnieniem
następujących warunków:
a) Badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być
przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy.
b) Badanie szczelności odcinka przed osłonięciem wszystkich elementów nie wykonanych
w technologii preizolowanej, a montowanych do rurociągów (armatura, kompensatory
itp.).
c) Dla odcinków sieci preizolowanych z rurą przewodową odpowiadających wymaganiom
PN-M-34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelności w stanie zimnym powinno
być przeprowadzone według metody i wartości ciśnienia próby szczelności jak w w/w
normie i PN-B-10405.
d) Jeżeli w sieci ciepłowniczej zamontowano elementy czy urządzenia, których ciśnienie
robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne
tych elementów czy urządzeń jest niższe dla sieci, na czas badania szczelności sieci,
elementy te powinny być odcięte od badanego odcinka sieci. Jeżeli nie ma możliwości
ich odcięcia na czas badania szczelności w stanie zimnym, dopuszcza się
przeprowadzenie tego badania dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego
najsłabszemu elementowi w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego sieci
ciepłowniczej.
5.5.4. Próba szczelności
Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na
ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci.
Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na
24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 h, dla każdego odcinka, nie
stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane lub zgrzewane nie wykazują
przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno
ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy
uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej
ochładzania w czasie próby.
Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić
połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg, z
trzonkiem nie dłuższym niż 500 mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po
rurze w jego pobliżu. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i za spawać na
nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę szczelności.
Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie
wymaganych warunków.
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. Sposób płukania
powinien być określony w projekcie budowlanym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola jakości materiałów użytych do budowy
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, odpowiednim normom materiałowym oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.2. Kontrola jakości wykonania
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli Robót.
Kontrola wykonania sieci cieplnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.
Należy sprawdzić:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zgodność z rysunkami;
materiałów zgodnie z wymaganiami norm;
wytyczenie osi przewodu;
szerokość i głębokość wykopu;
ewentualne odwodnienie wykopu;
szalowanie wykopu przy głębokości h>1,0 m;
zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego;
odległość od budowli sąsiadujących;
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie;
rodzaj podłoża;
rodzaj rur, kształtek i armatury;
składowanie rur, kształtek i armatury;
ułożenie przewodu;
ułożenie przewodu sygnalizacyjnego i prawidłowe podłączenie;
szczelność przewodu;
zagęszczenie obsypki przewodu;
zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu;
przewody ułożone nad terenem;
przewody ułożone w rurze ochronnej – przejścia przez przegrody i pod drogami;
zabezpieczenie przewodu przed korozją.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie sieci w planie, odchylenie odległości osi ułożonej sieci od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 10 cm,
odchylenie spadku ułożonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać
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-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiększonym spadku), zmiany nie mogą powodować zmiany kierunku spadku,
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z BN-8836-02.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne".
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci ciepłowniczej są:
• metr (m) przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy;
• metr (m) rury ochronnej danej średnicy;
• metr (m) demontażu sieci ciepłowniczej danej średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- ewentualne odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów, złączy, montażu armatury, kształtek,
- spawanie rurociągów,
- badanie szczelności
- wykonanie izolacji,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST
„Wymagania ogólne”
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
(polegające
na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych,
protokółów płukania, próby),
- sprawdzenie dokumentacji technicznej i wprowadzonych zmian,
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania
wszystkich prac,
- badanie szczelności całego przewodu.
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
9.1. Cena budowy 1 metra sieci ciepłowniczej preizolowanej danej średnicy wraz z
kształtkami
•
•
•
•
•
•
•
•

wytyczenie miejsca montażu;
oznakowanie Robót;
wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej;
roboty pomiarowe, przygotowawcze;
dostarczenie i koszt materiałów;
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych;
koszt sprzętu wykorzystanego do montażu;
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualne odwodnienie
(w tym umocnienie ścian dla niezbędnej wymiany gruntu);
• transport gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę rurociągów;
• wyłączenie istniejącej sieci ciepłowniczej, spust wody z rurociągów w uzgodnieniu z
gestorem;
• wykonanie podłoża pod rurociągi zgodnie z rysunkiem;
• ułożenie przewodów sieci ciepłowniczej wraz z kształtkami;
• montaż przewodu sieci ciepłowniczej w gruncie wraz z kształtkami;
• badania radiograficzne połączeń spawanych rurociągów;
• przejścia przewodu sieci ciepłowniczej przez przegrody z montażem pierścieni;
• montaż przewodów sygnalizacyjnych, puszek przyłączeniowych;
• badanie szczelności;
• montaż muf termokurczliwych i dozowanie pianki poliuretanowej z agregatu;
• wykonanie przełączeń przebudowanej sieci cieplnej do sieci istniejącej w uzgodnieniu z
gestorem sieci;
• zasypanie wykopu warstwami i ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem łącznie z badaniem stopnia
zagęszczenia gruntu;
• transport i utylizacja nadmiaru gruntu;
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST;
• koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
• uzgodnienie włączenia z Wykonawcą sieci ciepłowniczej;
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci
ciepłowniczej
i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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9.2. Cena jednostkowa montażu rury ochronnej stalowej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zabezpieczanej sieci;
wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych;
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualne odwodnienie;
zabezpieczenie urządzeń podziemnych i sieci ciepłowniczej w wykopie;
transport gruntu na wymianę, podsypkę i obsypkę rurociągów
dostarczenie i koszt materiałów;
montaż płóz polietylenowych na sieci ciepłowniczej;
przygotowanie podłoża wzmocnionego;
ułożenie rury ochronnej – montaż w wykopie otwartym;
przeciągnięcie rury przewodowej na płozach polietylenowych;
zabezpieczenie końców rury ochronnej manszetami;
zasypanie wykopu warstwami i ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem łącznie z badaniem stopnia
zagęszczenia gruntu;
wykonanie pomiarów zabezpieczenia przeciwkorozyjnego rury ochronnej;
transport i utylizacja nadmiaru gruntu;
koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury ochronnej z
aktualizacją mapy zasadniczej;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.3. Cena demontażu 1 metra sieci ciepłowniczej w kanałach
• wytyczenie miejsca demontażu sieci;
• oznakowanie Robót;
• ustalenie w terenie trasy istniejącej sieci ciepłowniczej;
• roboty pomiarowe, przygotowawcze;
• uzgodnienie z użytkownikiem wyłączenia sieci ciepłowniczej;
• wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych,
• koszt sprzętu wykorzystanego do demontażu;
• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualne odwodnienie;
• odkrycie istniejących kanałów sieci ciepłowniczej;
• demontaż przewodów sieci ciepłowniczej;
• rozbiórka istniejących kanałów sieci ciepłowniczej;
• zamurowanie otworów po demontażu rurociągów i końców kanałów pozostających w
gruncie;
• dostarczenie i transport gruntu do zasypania wykopów (wymiana gruntu) po demontażu
rurociągów i rozbiórce kanałów oraz komory ciepłowniczej;
• zasypanie wykopów warstwami i zagęszczenie gruntu w wykopach;
• transport rur i materiałów z demontażu sieci cieplnej;
• transport i utylizacja nadmiaru gruntu;
• koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia;
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z aktualizacją mapy
zasadniczej;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
L.p.
1
2
3
4

Numer normy
PN-B02480:1986
PN-B03020:1981
PN-B06050:1999
PN-S02205:1998

5

BN-83/8836-02

6

BN-84/6774-02

7

BN-66/6774-01

8
9
10
11
12
13
14

PN-EN25817:1997
PN-EN970:1999
PN-EN-2886:1999
PN-EN-2883:1999
PN-EN-2882:1999
PN-EN-2881:1999
PN-89/M70055.01

15

PN-M69777:1985

16

PN-M69775:1985

17

PN-M69772:1987

18

PN-M69770:1972

19
20
21

PN-M34031:1992
PN-B10405:1999
PN-EN-

Tytuł normy.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Żwir i pospółka.
Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania
poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
wizualne.
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki.
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Badania technologii spawania łukowego stali.
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Instrukcja technologiczna spawania łukowego.
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.
Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem.
Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
Postanowienia ogólne.
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie wyników badań
ultradźwiękowych
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości
na podstawie oględzin zewnętrznych
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na
podstawie radiogramów.
Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w
złączach doczołowych stali. Wymagania jakościowe i wytyczne
wykonania.
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania
(zmiana PN-M-34031/A1:1996)
Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Stale odporne na korozję.
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22
23
24
25
26
27

10088:2005
PN-ISO6761:1996
PN-EN13941:2009
PN-EN13480:2005
PN-EN10217:2004
PN-EN10216:2004
PN-EN10204:2006

28

PN-EN489:2005

29

PN-EN488:2005

30

PN-EN448:2005

31

PN-EN253:2009

32
33
34

PN-EN-7713:2005
/A1:2006
PN-EN-9982:2010
PN-EN
12620+A1:2008

35

BN-84/6774-02

36

BN-66/6774-01
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Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych
Rurociągi przemysłowe metalowe
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki
techniczne dostawy.
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki
techniczne dostawy.
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie
- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z
poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie
- zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie
- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwykłymi i lekkimi)
Wymagania dotyczące zapraw do murów cz. 2 - zaprawa murarska
Kruszywa do betonu
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Żwir i pospółka.
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10.2. Inne akty prawne
L.p. Tytuł aktu prawnego.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity – Dz. U. poz. 1409, z
1
dnia 23 listopada 2013r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
2
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr
75/2002 poz. 690 z późn. zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i
3
higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
4
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
5
sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
6
bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie
7
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1137 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony
8
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr
109/2010 poz. 719.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie
9
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 124/2009
poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej
10
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.
11
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z
27.04.2012r. poz. 462
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
12
budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z
późniejszymi zmianami.
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10.3. Pozostałe przepisy
1

2
3

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 „Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”
Instrukcja montażowa preizolowanych rur dla podziemnych sieci ciepłowniczych
wydana przez
Producenta rur.
ST "Wymagania ogólne"
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
D-02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45 111
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45 111
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
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. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.6. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.4.7. 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 użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa
robót drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
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1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is =

ρd
ρ ds

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).
1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U=

d 60
d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
I0 =

E2
E1

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].
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-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 (grunty)

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.
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2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]
Wyszczególnienie
Jednostki
Lp. właściwości

Grupy gruntów
niewysadzinowe

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
%
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm
Kapilarność
m
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

3
4

wątpliwe

wysadzinowe

− 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 piasz- czysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
− ił, ił piaszczys-ty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-czysty
− glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
− ił warwowy

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

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 Nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt
2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w umowie. Inspektor
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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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.
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,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
−
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
−
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).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

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.
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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.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia 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.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
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
Rowy boczne oraz rowy stokowe 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.
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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 określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
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
punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz 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 20
m na oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2
3

Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni
korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
powierzchni korpusu lub dna rowu 20 m oraz w punktach wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech
punktach na 100 m2 warstwy

4
5
6
7
8

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o
więcej niż -3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.
6.3.5. Spadek podłużny korony korpusu.
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,
większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.6. 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].
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.

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.

Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

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

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B02480:1986
2. PN-B04481:1988
3. PN-B04493:1960
4. PN-S02205:1998
5. PNISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999
7. BN-64/8931-01
8. BN-64/8931-02
9. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. 10.
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
11. 11.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.
12. 12.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.
13. 13.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-02.01.01.
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45 111
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach realizacji
inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót ziemnych w czasie budowy drogi i obejmują wykonanie wykopów w gruntach
nieskalistych.
Zakres wykonania wykopów w gruntach kategorii II obejmuje:
− wykonanie wykopów dla ułożenia projektowanych nawierzchni z transportem urobku
do miejsca wbudowania lub na legalne składowisko wraz z wyrównaniem
i dogęszczeniem podłoża
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, 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. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów
oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru:

I

s

=

ρ
ρ

d
ds

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczanego gruntu, (Mg/m3), służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
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ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
służąca jako wartość odniesienia do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona według wzoru:
U =

d 60
d 10

gdzie:
d60
- średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
- średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
d10
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Podział gruntów
Wykonawca jest zobowiązany do sortowania uzyskanego gruntu pod względem
przydatności do wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypów podaje tablica 1 w SST D-02.03.01 „Wykonanie
nasypów”.
Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone
w PN-S-02205.
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 Nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
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równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na legalne składowisko, o ile nie określono tego inaczej w Umowie.
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych
się możliwością korzystania ze sprzętu przeznaczonego do:
− odspajania i wydobywania gruntów,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
− transportu mas ziemnych,
− do zagęszczania gruntów.

powinien

wykazać

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do kategorii gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
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5.2. Zasady wykonania wykopu
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 robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający
ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił
podłoże nawierzchni. 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

Lp Strefa korpusu ziemnego

1
2

Wskaźnik zagęszczenia Is min.
KR3 i KR4,
ścieżki
wjazdy,
zatoki
rowerowe
postojowe, zatoki
chodniki
autobusowe.
1,0
1,00

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
1,0
powierzchni robót ziemnych

i

0,97

Jeżeli wartości określone w tabeli 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Przyjęte rozwiązania proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
5.4. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,5 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może po nim odbywać się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu.
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.5. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie 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 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. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni.
5.6. 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 aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeśli 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 urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.7. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności
z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej szczegółowej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań
określonych w punkcie 5.3.
6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania robót
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,
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych.
Lp Badana cecha
1
2
3
4
5
6
7

8

Minimalna
częstotliwość
badań i pomiarów
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą
Pomiar szerokości dna rowów
o
długości
3
m
i
poziomnicą
lub niwelatorem, w odstępach
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu co 20 m: na prostych, w punktach głównych
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar
niwelatorem
rzędnych
korpusu lub dna rowu
w odstępach co 20 m oraz w punktach
wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik
zagęszczenia
określać
- jeden raz w trzech punktach na 100 m2
warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
- jeden raz w trzech punktach na 200 m2
warstwy
w
przypadku
określenia
pierwotnego
i
wtórnego
modułu
odkształcenia.

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych
o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu
Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku rzędnych
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny
z dokumentacją projektową lub powyższą SST. W przypadku gruntów dla których nie
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można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia Io,
zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie grunty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli grunty nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostką obmiarową jest:
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego wykopu z przewozem urobku do
wbudowania w nasyp,
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego wykopu z wywozem na wysypisko i
utylizacją urobku,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonania wykopu z przemieszczeniem urobku do wbudowania w nasyp,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót,
- wykonanie wykopu, obejmujące odspojenie i przemieszczenie gruntu,
- załadunek, przewiezienie i wyładunek gruntu na nasyp
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,
- profilowanie dna wykopu, skarp pod warstwę humusu,
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dogęszczenie gruntu w wykopie,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej,
rekultywację terenu.

Cena 1 m3 wykonania wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu, wywozem na
wysypisko i utylizacją obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót,
- wykonanie wykopu, obejmujące odspojenie i przemieszczenie urobku,
- załadunek urobku na środki transportu wraz z wywozem i utylizacją,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp,
- dogęszczenie gruntu w wykopie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST
- rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nasypów w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót ziemnych w czasie budowy drogi i obejmują wykonanie nasypów.
Zakres wykonania nasypów obejmuje:
− wbudowanie gruntu w nasyp wraz z zagęszczeniem i profilowaniem powierzchni
korony nasypu i skarp.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki
stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami.
1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski, którego wysokość jest mniejsza niż 1m
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa
robót drogowych
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru:

Is =

ςd
ςds

gdzie:
ςd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, (Mg/m3), służąca do oceny
zagęszczania
gruntu
w
robotach
ziemnych,
badana
zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m3)
ςds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona według normalnej próby Proctora, badana
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zgodnie z PN-88/B-04481, służąca jako poziom odniesienia do oceny
zagęszczania gruntu w robotach ziemnych.
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona według wzoru:

U=

d 60
d 10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm),
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 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” punkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów, w tym również warstwy wymiany
pod nasypami, powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.
Grunty i materiały przydatne do budowy nasypów podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. Przy budowie nasypów
należy użyć gruntów niewysadzinowych.
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych według PN-S-02205.
Przeznaczenie Przydatne

Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

Przydatne
z Treść zastrzeżenia
zastrzeżeniami
1.Żwiry i pospółki, 1.Piaski pylaste, piaski
-gdybędą wbudowane
również gliniaste
gliniaste, pyły
w miejsca suche lub
2.Piaski grubo-,
piaszczyste i pyły
zabezpieczone od
średnio- i
wód gruntowych i
drobnoziarniste,
powierzchniowych
3.Piaski gliniaste z 2.Piaski próchniczne, z
-donasypów nie
domieszką frakcji
wyjątkiem pylastych
wyższych niż 3 m,
żwirowopiasków próchnicznych zabezpieczonych
kamienistej o U>15
przed zawilgoceniem
4.Żużle
3.Gliny piaszczyste,gliny - w miejscach
wielkopiecowe i
i gliny pylaste
suchych lub
inne metalurgiczne oraz inne o wL <35%
przejściowo
ze starych zwałów
zawilgoconych
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(powyżej 5 lat)

5. Wysiewki
kamienne o
zawartości frakcji
iłowej poniżej 2%
Na
górne 1.Żwiry i pospółki
warstwy
2.Piaski grubonasypów
w i średnioziarniste
3. Wysiewki
strefie
przemarzania kamienne o
uziarnieniu
odpowiadającym
pospółkom lub
żwirom

Grunty
Wykopy
i
miejsca niewysadzinowe
zerowe
do
głębokości
przemarzania

185

4. Żużle wielkopiecowe - o ograniczonej
inne z nowego studzenia podatności na rozpad;
łączne straty masy do
(do 5 lat)
5%
5.Popioły lotne i
- gdy zalegają w
mieszaniny popiołowo- miejscach suchych lub
żużlowe
są izolowane od wody
1.Żwiry i pospółki
gliniaste
2.Piaski pylaste i
gliniaste
3.Pyły piaszczyste i pyły
4. Mieszaniny
popiołowo-żużlowe
z węgla kamiennego
6. Żużle wielkopiecowe
inne metalurgiczne
Grunty wątpliwe i
wysadzinowe

- pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntów spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne
popioły lotne itp.

- drobnoziarniste i
nierozpadowe; straty
masy do 1%
- gdy są ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości według PN-S-02205
Lp WyszczególnieGrupy gruntów
nie właściwości Niewysadzinowe Wątpliwe
1 Rodzaj gruntu − żwir
− piasek pylasty
− pospółka
− rumosz skalny
− piasek gruby
− żwir gliniasty
−
pospółka
− piasek średni
gliniasta
− piasek drobny
−żużel
nierozpadowy

2

3
4

Zawartość
cząstek,
≤ 0,075 mm, %
≤ 0,02 mm, %
Kapilarność
bierna Hkb, m
Wskaźnik
piaskowy WP

Wysadzinowe
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

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

>1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

186

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00. Roboty ziemne

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających

niespoiste: piaski, żwiry,
pospółki
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły
grubość
warstwy
[m]

liczba przejść
n ***

gruboziarniste i kamieniste
grubość
warstwy
[m]

liczba przejść
n ***

Uwagi o
przydatności
maszyn

Walce statyczne
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
0,2 do 0,3
4 do 8
gładkie *
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
0,2 do 0,3
8 do 12
okołkowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
ogumione *
Walce wibracyjne
0,4 do 0,7
4 do 8
0,2 do 0,4
3 do 4
0,3 do 0,6
3 do 5
gładkie **
Walce wibracyjne
0,3 do 0,6
3 do 6
0,2 do 0,4
6 do 10
0,2 do 0,4
6 do 10
okołkowane **
Zagęszczarki
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
wibracyjne **
Ubijaki
0,2 do 0,4
2 do4
0,1 do 0,3
3 do 5
0,2 do 0,4
3 do 4
szybkouderzające
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
4 do 10
3 do 6
3 do 6 uderzeń
zrzucane z
2,0 do 8,0
uderzeń w
1,0 do 4,0
uderzeń w
1,0 do 5,0
w punkt
wysokości od 5 do
punkt
punkt
10 m
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania)
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport gruntów
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
5.2. Dokładność wykonania nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych
nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Szerokość 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. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni.
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
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeśli 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 urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Wykonanie nasypów
5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypów należy w obrębie jego podstawy zakończyć
roboty przygotowawcze, określone w SST dziale: D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
5.4.1.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
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Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów warstwy wymiany.
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogęścić grunty wymiany tak, aby powyższe wymaganie zostało
spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla gruntów wymiany pod
nasypami do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu
Lp
1

Nasypy o wysokości
do 2 metrów

Minimalna wartość Is dla zadania
0,97

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany
z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.4.3. Zasady wykonywania nasypów
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy
przestrzegać następujących zasad:
a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać
w dolne, a gruntu niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie płaskim to spadek powinien być obustronny, natomiast gdy
nasyp jest budowany na zboczu to spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne
gromadzenie się wody.
e) 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.
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f) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5m, należy wykonać z gruntów
niewysadzinowych (mieszanki kruszywa naturalnego - pospółki), o wskaźniku
wodoprzepuszczalności “k10” nie mniejszym od 8 m/dobę.
g) na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubości
co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu
przepuszczalnego.
h) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3
do 0,5m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4%±1%.
i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości
do 1,0 metra. 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, wykonywanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.4.3.3. 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.
Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub 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 pkt. 5.4.3.1. poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 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 Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.4.3.4. 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 nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
5.4.4. Zagęszczenie gruntu
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu
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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.
5.4.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.4.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
tolerancją:
a) w gruntach niespoistych
±2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 %
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych
+2%, −4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością
określoną w punkcie 6.3.2. i 6.3.3.
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia
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, należy stosować tylko dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika
zagęszczenia według BN-77/8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według BN-77/8931-12,
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa
nasypu

Minimalna wartość Is dla:
innych dróg
kategoria
Chodniki i
ruchu
ścieżki
KR3 i KR4
rowerowe

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00

0,97

Warstwy nasypu na głębokości od
powierzchni robót ziemnych poniżej:
- 1,2 m (inne drogi)

0,97

0,95

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, nie powinna być większa
niż:
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a)
b)
c)
d)

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,
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych)
– 3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) 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 Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
5.4.4.5. Próbne zagęszczenie
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300m2, powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się
grunt czterema pasami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne warstwy
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie
muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego.
Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z dopuszczoną tolerancją. Grunt
ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony,
a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których
co najmniej 2 powinny umożliwiać ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części
warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy
rozkładanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli 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 określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
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Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w punktach 2, 3 oraz 5.6. niniejszej szczegółowej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone
na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
− skład granulometryczny, według PN-B-04481,
− zawartość części organicznych, według PN-B-04481,
− wilgotność naturalną, według PN-B-04481,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu
gruntowego, według PN-B-04481,
− granicę płynności, według PN-B-04481 ,
− kapilarność bierną, według PN-B-04493,
− wskaźnik piaskowy, według BN-64/8931-01.
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia każdej warstwy,
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) przestrzegania ograniczeń 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, wtórnych modułów odkształcenia lub
stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w punktach 5.4.1.1.
i 5.4.4.4.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02.
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 Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
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nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru 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 lub SST.
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.
6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabl. 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych.
Lp Badana cecha
1

Pomiar szerokości korpusu ziemnego

2

Pomiar
rzędnych
powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar
równości
powierzchni
korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar
spadku
podłużnego
powierzchni korpusu

3
4
5
6

7

Badanie zagęszczenia gruntu

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą
o długości 3 m i poziomnicą 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
Pomiar niwelatorem rzędnych w
odstępach co 20 m oraz w punktach
wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla
każdej ułożonej warstwy, lecz nie
rzadziej niż raz na każde 500 m3
nasypu

6.4.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 10 cm.
6.4.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych
o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.4.4. Pochylenie skarp
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

194

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00. Roboty ziemne

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.4.5. Równość korony korpusu
Nierówności
powierzchni
nie mogą przekraczać 3 cm.

korpusu

ziemnego

mierzone

łatą

3-metrową,

6.4.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.4.7. Spadek podłużny korony korpusu
Spadek podłużny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku rzędnych projektowanych,
większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.4.8. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
być zgodny z założonym.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 szczegółowej specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na
jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego nasypu wraz z profilowaniem oraz
zagęszczeniem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- dogęszczenie podłoża pod nasypem,
- zakup gruntu, dostarczenie na miejsce wbudowania oraz wbudowanie gruntu w nasyp,
- profilowanie oraz zagęszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1955
4. PN-S-02205:1998
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

196

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00. Roboty ziemne

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

197

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
D-04.00.00.
PODBUDOWY
CPV 45 233

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

198

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

199

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.01.01.
KORYTOWANIE WRAZ Z WYPROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
CPV 45 233

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

200

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

201

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji:
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz
budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
Zakres robót przy wykonaniu koryta przeznaczonego pod konstrukcje nawierzchni:
- nawierzchni jezdni, wjazdów, miejsc postojowych, zatok autobusowych,
- chodników,
- ścieżki rowerowej
- separacji
obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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-równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 4.
Wymagania dotyczące transportu podano również w SST D-02.01.01.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 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. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
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
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
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. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w
pkt. 5.4.
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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. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 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.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna
wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Jezdnie, drogi,
wjazdy.
Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości
20 cm
Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni podłoża

1,00

1,00

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. 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.
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru 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 „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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
Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Szerokość koryta

nie mniej niż co 25m

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu, ale nie mniej niż 2 razy

Równość poprzeczna

nie mniej niż co 25m

Spadki poprzeczne *)

nie mniej niż co 25m

Rzędne wysokościowe

nie mniej niż co 25m

Ukształtowanie osi w nie mniej niż co 25m razy
planie *)
Zagęszczenie,
wilgotność
podłoża

nie mniej niż co 25m
gruntu

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
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 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 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 „Wymagania ogólne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na
odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-/B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe.
planografem i łatą

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Pomiar

równości

nawierzchni
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wykonywanym w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych jezdni przed ułożeniem
następnej warstwy nawierzchni.
Zakres robót przy oczyszczeniu warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej.
Zakres robót przy skropieniu warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− skropienie powierzchni warstwy konstrukcyjnej
lepiszczem asfaltowym, przed
ułożeniem następnej warstwy bitumicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Emulsja asfaltowa – jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą
jest woda lub roztwór wodny. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której
zdyspergowana faza może zawierać upłynniacz, dodawany w celu łatwiejszego
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki użytkowej emulsji.
1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa – jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – jest to emulsja, w której asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.
1.4.4 Określenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST “Wymagania ogólne” punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiałów
Kationowa emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1.
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, dla danego dostawcy wymagana
jest zgodność właściwości emulsji z Aprobatą Techniczną.
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 2.
Tablica 2. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
Rodzaj warstwy

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji (kg/m2)

Podbudowa z mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

od 0,7 do 1,0

Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu

od 0,3 do 0,5

Wyrównanie betonem asfaltowym

od 0,3 do 0,5

Podbudowa z betonu asfaltowego

od 0,3 do 0,5

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

od 0,1 do 0,3

Tablica 3. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
L
p.

1

Rodzaj lepiszcza

Emulsja asfaltowa kationowa

Zużycie (kg/m2)

od 0,4 do 1,2

Dokładne zużycie lepiszcza powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy,
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego
jakości.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
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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 “Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych, (zaleca się używanie szczotek wyposażonych w
urządzenia odpylające),
− sprężarek,
− zbiorników z wodą,
−
szczotek ręcznych.
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
sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości
założonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i
nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny
być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory pojemności nie większej niż
1m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 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 Nadzoru
jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatura lepiszcza powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 3.
Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu
Rodzaj lepiszcza

Emulsja asfaltowa kationowa

Temperatury
(°C)
od 20 do 40 *)

*)

W razie potrzeby emulsję asfaltową należy ogrzać do
temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Przy skropieniu emulsją asfaltową, skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza wynosi od
0,5 godz. w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2, do 2 godz. w przypadku zastosowania
0,5 - 1,0 kg/m2. W przypadku emulsji średniorozpadowej czas ten może być dłuższy.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczać 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 “Wymagania ogólne” punkt 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.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.

1

Rodzaj lepiszcza

Emulsja asfaltowa kationowa

Kontrolowane
właściwości

Badanie

lepkość

EmA-94 [5]

według normy

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 “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST
punkt 9.

“Wymagania

ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
−
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej,
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego
powietrza,
−
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń z wywozem na wysypisko
i utylizacją
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Cena 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
−
zakup i dostarczenie lepiszcza
−
napełnienie skrapiarek lepiszczem,
−
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
−
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w szczegółowej
specyfikacji technicznej.

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

10.1. 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.
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy
z mieszanki z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie w
ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki
i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej”

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej.
Zakres robót przy wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej obejmuje wykonanie
warstwy:
- podbudowy zasadniczej 0/31,5 o grubości 9cm (nawierzchnia wodoprzepuszczalna),
- podbudowy zasadniczej 0/31,5 o grubości 15cm (chodnik, separacja, opaska
bezpieczeństwa, ścieżka rowerowa),
- podbudowa pomocnicza 0/31,5 o grubości 20cm (KR3 i KR4)

1.4.

Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego ze skały litej 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

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.2.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
B-00.00.00.. “Wymagania ogólne” punkt 2.

2.3.

Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
powinno być kruszywo naturalne. Nie należy stosować kruszywa z recyklingu.

2.4.

Wymagania dla materiałów
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych
do podbudowy podano w tablicy 1.
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Tablica 1

Rozdział
w PN-EN
13242:2004

Wymagane właściwości kruszywa
Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek
niezwiązanych
przeznaczonych do zastosowania
w warstwie:

Odniesienie do
tablicy w PNEN
13242:2004

Podbudowa zasadnicza
(jezdnie, opaski, separacje, chodnik,
schody)

4.1 – 4.2

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)

Tablica 1

Gc80/20
4.3.1

GF80

Tablica 2

GA75
4.3.2

GTC20/15

Tablica 3

GTF10
4.3.3.

Tablica 4
GTA20
FI50

Tablica 5

SI55

Tablica 6

CNR

Tablica 7

fDeklarowana

Tablica 8

fDeklarowana

Tablica 8

4.4
4.5
4.6

4.7

Właściwość niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach

5.2

LA40

Tablica 9

5.3

MDEDeklarowana

Tablica 11

5.4

Deklarowana
WcmNR

5.5
WA242****

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej
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6.2

ASNR

Tablica 12

6.3

SNR

Tablica 13

6.4.2.1

V5

Tablica 14

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w
stosunku do środowiska wg
odrębnych przepis6w

6.4.4

Brak żadnych ciał obcych takich jak
drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy

7.2

SBLA
- skały magmowe i przeobrażone: F4,

7.3.3

Załącznik C

Załącznik C,
podrozdział
C.3.4

- skały osadowe: F10,

Tablica 18

deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

2.4.1. Woda
Do zraszanie kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki
niezwiązanej.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych ze skały litej
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia
dozujące wodę, mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotności optymalnej,
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 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.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.

5.2.

Właściwości mieszanek niezwiązanych
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania
badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane
i charakteryzować się równomierną wilgotnością.
Jeśli warunki w czasie realizacji robót spowodują wyrażenie zgody przez Inspektora
Nadzoru na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP (wskaźniku piaskowym) mieszanki
kruszyw od 20 do 30 lub powyżej 70], szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
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5.2.1. Uziarnienie
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej i zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na
rysunkach 1 i 2.
W przypadku kruszyw słabych uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać
i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora. Kryterium przydatności
takiej mieszanki, pod względem uziarnienia jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki,
po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych
podanych na odpowiednich rysunkach.
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych rysunkach.
Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej należy zastosować 0/31,5 o uziarnieniu
wg rysunku 2.
Rysunek 2

Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

5.2.2. Właściwości mieszanek
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały
zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania z tablicy 2.
W przypadku kruszyw słabych właściwości należy badać po pięciokrotnym zagęszczaniu
metodą Proctora.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Tablica 2.

Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych

Rozdział
w PN-EN

Wymagania wobec
kruszywa
do
mieszanek
niezwiązanych
przeznaczonych do
zastosowania
w warstwie:

Właściwość

13285

Odniesienie
do
tablicy w PN-EN
13285

Podbudowa
zasadnicza
(jezdnie, opaski,
separacje, schody,
chodniki )

4.3.1

4.3.2

Uziarnienie mieszanki
Maksymalna
zawartość pyłów:

0/31,5

Tablica 4

UF9

Tablica 2

LFNR

Tablica 3

OC90

Tablica 4 i 6

krzywa
uziarnienia wg
rysunku 2

Tablica 5 i 6

Wg tablicy 4

Tablica 7

kategoria UF

4.3.2

Minimalna zawartość
pyłów:
kategoria LF
Zawartość nadziarna:

4.3.3
kategoria OC

4.4.1

Wymagania
uziarnienia

wobec

4.4.2

Wymagania
wobec
jednorodności
uziarnienia
poszczególnych partii
–
porównanie
z
deklarowaną
przez
producenta wartością
(S)
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4.4.2

Wymagania
wobec
jednorodności
uziarnienia na sitach
kontrolnych – różnice
w przesiewach

Wg tablicy 6

Tablica 8

4.5

Wrażliwość na mróz:
wskaźnik
piaskowy
SE*, co najmniej

45

-

Odporność
na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PNEN 1097-1, kategoria
nie wyższa niż

LA45

-

Odporność
na
ścieranie
(dotyczy
frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PNEN 1097-1, kategoria
MDE

deklarowana

-

Mrozoodporność
(dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

F4

-

Wartość
CBR
po
zagęszczeniu
do
wskaźnika
zagęszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie
96h, co najmniej

≥80

-

brak wymagań

-

4.5

Wodoprzepuszczalność
mieszanki w warstwie
po zagęszczeniu wg
metody Proctora do
wskaźnika
zagęszczenia Is=1,0;
Współczynnik filtracji
k, co najmniej

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Zawartość wody w
mieszance
zagęszczanej, %(m/m)
wilgotności
optymalnej wg metody
Proctora

4.5

Istotne
środowiskowe

cechy

80÷100

-

Większość
substancji
niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2
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5.3. Kontrola produkcji
5.3.1. System oceny zgodności
Przy produkcji mieszanek niezwiązanych należy stosować system 4.
5.3.2. Kontrola procesu produkcyjnego
5.3.2.1.

Pobieranie próbek

Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1.
5.3.2.2.

Zakładowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-4
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, załącznik C, aby zapewnić, że wyrób spełnia
wymagania.
5.3.2.3.

Uziarnienie

Wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 3÷4, aby zapewnić
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. Wymagania dotyczą produkowanej
i dostarczanej mieszanki (porównanie z deklarowaną przez producenta wartością S). Jeśli
mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych wymaganie dotyczy
deklarowanego
przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctora.
Tablica 3

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych –
podbudowa pomocnicza.
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

Mieszanka
niezwiązana

0/31,5
Tablica 4

0,5

1

2

4

5,6

8

11,
2

16

22,
4

31,
5

±5

±5

±7

±8

-

±8

-

±8

-

-

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych –
podbudowa zasadnicza.
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)

Mieszank
a
niezwiąza
na
0/31
,5

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5

1

2

4

5,6

8

11,
2

16

22,
4

31,
5

±5

±5

±7

±8

-

±8

-

±8

-

-

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1 i 2) ograniczonych
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej
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przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicach 3 i 4, ale powinna również spełniać wymagania ciągłości uziarnienia zawarte
w tablicy 6.
Tablica 6

Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice
w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek –
podbudowa zasadnicza.
Minimalna i maksymalana zawartość frakcji w mieszankach:
[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)]

Mieszan
ka
niezwią
zana

1/2
ma
min.
x.

0/31,5
5.3.2.4.

4

15

2/4

2/5,6

4/8

5,6/11,
2

11,2/2
2,4

8/16

mi
n.

ma
x.

mi
n.

ma
x.

mi
n.

ma
x.

mi
n.

ma
x.

mi
n.

ma
x.

m
ma mi ma
in
x. n. x.
.

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

-

-

Gęstość szkieletu mieszanki

W ramach ZKP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2.
Zawartość pyłów w próbce należy podawać.
5.4.

Opis i oznaczenie mieszanki
Mieszanki kruszywa muszą być identyfikowalne przez następujące informacje:
powołanie na WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
a)
źródło i producent, jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane
zarówno źródło jak i lokalizacja składowiska,
b)
wymiar górnego sita (D),
c)
rodzaje kruszywa zawartego w mieszance lub gruntu zawierającego kruszywo,
gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna
a

5.5.

Oznakowanie dostaw
Dokument dostawy powinien zawierać, co najmniej następujące dane:
a
d)
e)
f)

5.6.

16/31
,5

oznaczenie według asortymentu,
datę wysyłki i pochodzenie,
wielkość dostawy,
kolejny numer dokumentu dostawy.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.01.01.
“Wykonanie wykopów”, SST D-02.03.01. “Wykonanie nasypów”, Paliki lub szpilki do
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.
5.7.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm 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 Nadzoru.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy wynosi conajmniej Is = 1,00.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. 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 według PN-EN 13286-2 powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności.

5.8.

Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem
robót w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i
zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- kreślenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany, w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą
Inspektora Nadzoru, 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.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

228

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

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”
punkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
wykonania robót potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora
Nadzoru).
Badania kontrolne dzielą się na:
- badania kontrolne dodatkowe,
- badania arbitrażowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek kruszyw) oraz gotowej
warstwy (wbudowane mieszanki kruszyw) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu,
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać
w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie.
Inspektor może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W
razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
- badanie uziarnienia mieszanki,
- badanie wilgotności mieszanki,
- badanie zagęszczenie warstwy,
- badanie właściwości kruszywa,
- badania cech geometrycznych,
- badania nośności podbudowy.
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6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych
badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy
nich obecny.
6.3.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 7.
Tablica 7.

Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
łamanych stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Wyszczególnienie
badań

Minimalna
liczba
badań na
dziennej
działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadająca
na
2
jedno badanie (m )

Wilgotność
mieszanki

2

600

Zagęszczenie
warstwy

1 próbka na 1000 m2

Badanie
właściwości
kruszywa
według
tablicy 1; punkt
2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

Uziarnienie
mieszanki

6.3.5. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.6. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancją -20%.
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6.3.7. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia wg punktu 5.7.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora
Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
≤ 2,2
E1

6.3.8. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych
w punkcie 2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy oraz
nośności podano w tablicy 8.
Tablica 8.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

badań i pomiarów
Szerokość podbudowy

co 10 m

Równość podłużna

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

Równość poprzeczna

co 10 m

Spadki poprzeczne*)

co 10 m

Rzędne wysokościowe

co 10 m

Ukształtowanie osi w co 10 m
planie*)
Grubość podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.
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Przed odbiorem: w 3 punktach lecz nie rzadziej niż
raz na 2000 m2.
Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

co
najmniej
na każde 100 m2;

w

dwóch

przekrojach

lub
- co najmniej w 10 punktach
- ugięcie sprężyste
*)

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych
z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5%.

i łukach powinny być zgodne

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż 5cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
Nośność podbudowy określona przez jedną z metod:
- moduł odkształcenia według BN-64/8931-02 powinna być zgodna z
podaną w tablicy 9,
- ugięcie sprężyste według BN-70/8931-06 powinna być zgodna z podaną
w tablicy 9.
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Tablica 9.
Mieszanka
kruszywa
o wskaźniku wnoś

Cechy podbudowy
Wskaźnik
zagęszczenia Is

nie mniejszym niż, nie mniejszy niż:
%

60
80

1,0
1,0
1,03

Maksymalne Minimalny
moduł
odkształcenia
ugięcie
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa
sprężyste pod przy obciążeniu
kołem, 50kN
mm

pierwszym
Drugim [MPa],
[MPa],
moduł moduł wtórny
pierwotny
1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

120

6.5. Zasady postępowania z niewłaściwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie
od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
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Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.

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 Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

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

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki z kruszywa,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych
w szczegółowej specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1
PN-EN 13242

1.
2.

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

1.

PN-EN 932-5

2.

PN-EN 933-1

3.

PN-EN 933-3

4.

PN-EN 933-4

5.

PN-EN 933-5

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.
Mieszanki niezwiązane - Wymagania
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5:
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1:
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3:
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach
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6.

PN-EN 933-8

7.

PN-EN 933-9

8.

PN-EN 1008

9.

PN-EN 1097-1

10.

PN-EN 1097-2

11.

PN-EN 1097-6

12.

PN-EN 1367-1

13.

PN-EN 1367-2

14.

PN-EN 1367-3

15.

PN-EN 1744-1

16.

PN-EN 1744-3

17.

PN-ISO 565

18.

PN-EN 13286-1

19.

PN-EN 13286-2

20.

PN-EN 13286-47

21.

BN-64/8931-02

powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania wskaźnika
piaskowego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem
metylenowym
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów betonu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych. - Część 2: Badanie w
siarczanie magnezu
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1:
Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3:
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw
Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne
oczek
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem
hydraulicznym. Część 1: Metody badań dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnie referencyjnej gęstości
i wilgotności. Wprowadzenie i wymagania ogólne.
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem
hydraulicznym. Część 2: Metody badań dla ustalonej
laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczanie aparatem
Proctora.
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem
hydraulicznym. Część 47: Metody badań dla określenia
nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR,
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
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22.

BN-68/8931-04

23.

BN-70/8931-06
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Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych
ugięciomierzem belkowym

10.2. Inne dokumenty
3.
WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w mieszarkach stacjonarnych w
ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki
i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S96012.
Zakres robót poniższej SST obejmuje:
− wykonanie warstw ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 MPa gr.15cm pod konstrukcje chodnika, opaski i separacji jezdni, miejsc
postojowych, wjazdów, zatok autobusowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 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
„Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701.
Lp.

Właściwości

Klasa
cementu
32,5

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków

16

- cement hutniczy

16

- cement portlandzki z dodatkami

16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:

3

Czas wiązania:

4

32,5

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

60

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy,
można go stosować za zgodą Inspektora Nadzoru Kontraktu tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na
podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PNS-96012.
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem
należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S96012.
Właściwości

Wymag
ania

Badania
według

Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,
%
(m/m), nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,
%
(m/m), powyżej
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,
%
(m/m), powyżej
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej

100
85

50

PN-B-04481

20

Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:

40

PN-B-04481

Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż:

15

PN-B-04481

Odczyn pH

od 5 do 8

PN-B-04481

Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej
niż:

2

PN-B-04481

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
(m/m), nie więcej niż:

1

PN-B-06714-28

%

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 %
mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża
pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się
użycie gruntów o:
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.6. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się
następujące dodatki ulepszające:
− wapno wg PN-B-30020,
− popioły lotne wg PN-S-96035,
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym
działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Grunty stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość
gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania
określone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża

Rodzaj warstwy w konstrukcji
Lp.

nawierzchni drogowej

Wytrzymałość na ściskanie próbek
nasyconych wodą (MPa)
po 7 dniach

1

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od 1,6 do 2,2
pomocnicza dla KR3 i KR4

po 28 dniach

Wskaźnik
mrozoodporności

od 2,5 do 5,0

0,7

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
− mieszarek stacjonarnych,
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców
wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w
sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
SST D-04.01.01 i SST D-02.00.00.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża
powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być
układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający
ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania
warstwy.
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w
p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża

Kategoria

1

ruchu
KR 3 i KR4

Maksymalna zawartość
cementu, % w stosunku do
masy suchego gruntu lub
kruszywa
podbudowa pomocnicza
6

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej
wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
określonymi w tabl. 4.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w
ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być
ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i 20% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki
należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić
przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w
SST.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się
w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w
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czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od
momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty
te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny
pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu
działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie
leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5
do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich
użycia przez Inspektora Nadzoru,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z
powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w
stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
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Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.10. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania
i zagęszczania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.
5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy,
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał,
za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub
ulepszonego podłoża
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podłoża.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 6..
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i
gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
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Nadzoru w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Maksymalna
powierzchnia
Minimalna liczba
podbudowy lub
badań na dziennej
ulepszonego poddziałce roboczej
łoża przypadająca
na jedno badanie

1
2
3
4
5

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu 1)
Jednorodność i głębokość wymieszania 2)
Zagęszczenie warstwy

2

600 m2

6

Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża

3

400 m2

7

Wytrzymałość na ściskanie
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem

6 próbek

− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi

6 próbek

− 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym
8

Mrozoodporność 3)

9
10
11
12

Badanie spoiwa:
− cementu,
− wapna,
− popiołów lotnych,
− żużla granulowanego

13

Badanie wody

14

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

15

Wskaźnik nośności CBR 4)

400 m2

3 próbki
przy projektowaniu i w przypadkach
wątpliwych
przy projektowaniu składu mieszanki i
przy każdej zmianie

dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie
Inspektora Nadzoru

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
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Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi podbudowy czy
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po
zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.3.6. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5
m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm.
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i
ulepszonego podłoża.
6.3.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca
powinien określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów
i ulepszonego podłoża.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
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Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.13. Wskaźnik nośności CBR
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje
tabl. 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami
Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Szerokość

10 razy na 1 km

Równość podłużna

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

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

Rzędne wysokościowe

co 100 m

Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość
podbudowy
ulepszonego podłoża

i w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową
łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
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- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do
osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości
projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podłoża
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu
stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p.
6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to
Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża
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Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST
dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntów
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
− pielęgnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie gruntu,
− zakup, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
− zakup, dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,
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− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
− zagęszczenie warstwy,
− pielęgnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04300

Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12

Kruszywa
mineralne.
zanieczyszczeń obcych

Badania.

Oznaczanie

zawartości

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-26

Kruszywa
mineralne.
Badania.
zanieczyszczeń organicznych

PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową

PN-B-06714-37

Kruszywa
mineralne.
krzemianowego

PN-B-06714-38

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności

PN-B-30020

Wapno

Badania.

Oznaczanie

Oznaczanie

zawartości

rozpadu
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PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-C-84038

Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127

Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów
drogowych

PN-S-96012

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96035

Drogi samochodowe. Popioły lotne

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako
podłoża nawierzchni podatnych

BN-73/8931-10

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika
pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-71/8933-10

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych

aktywności
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aktywnymi popiołami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.
Rys. 2.
Schemat technologiczny wytwarzania mieszanki kruszywa związanej cementem w mieszarce o
działaniu ciągłym (wg: S. Rolla, M. Rolla i W. Żarnoch – Budowa dróg cz. 1. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
1993)

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

255

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.06.01.
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
CPV 45 233 000-9

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

256

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

257

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w
ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki
i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z zadaniem wymienionym
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem
1) podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 gr. 20cm pod konstrukcje
nawierzchni zatok autobusowych,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9
MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczającej
130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 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” punkt 2.
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2.2. Cement
Należy stosować cementy powszechnego użytku: cement portlandzki CEM I klasy 32,5
N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III
klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N, według PN-EN-197-1: 2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.
Lp

Właściwości

Klasa cementu
32,5

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niż:

16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niż:

32,5

3

Początek czasu wiązania, nie wcześniej niż, min.

75

4

Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

10

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
− żwir i mieszankę kruszywa naturalnego wg PN-B-11111,
− piasek wg PN-B-11113,
− kruszywo łamane wg PN-B-11112 WT/MK-CZDP-84,
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004:1998,
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w PN-S-96013:1997.
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według
PN-B-06714-37:1980 i rozpad żelazawy według PN-B-06714-39:1978.

Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu
Lp
Właściwości
Wymagania

Badania według

1

Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063
mm, %, nie więcej niż:

4

PN-B-06714-13

2

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:

0,5

PN-B-06714-12

3

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej
niż:

30

PN-B-06714-16
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4

Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych. barwa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa
niż:

PN-B-06714-26

5

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %, nie więcej niż:

1

PN-B-06714-28

6

Nasiąkliwość ziarn frakcji większych ≥ 4 mm,
nie więcej niż:

5

PN-B-06714-18

7

Mrozoodporność frakcji ≥ 4 mm, %,
− jedno- i wielofrakcyjnych grysów oraz
grubych mieszanek kruszywa łamanego ze skał
magmowych i metamorficznych oraz grysów i
grubych mieszanek kruszywa łamanego z
otoczaków; %, nie więcej niż:
− żwirów jedno- i wielofrakcyjnych oraz
grubych mieszanek kruszywa naturalnego; %,
nie więcej niż:

5

10
20

PN-B-06714-19

− grysów jedno- i wielofrakcyjnych oraz
grubych mieszanek kruszywa łamanego,
sortowana i z otoczaków ze skał osadowych
(piaskowcowych i krzemionkowych); %, nie
więcej niż:
8

Odporność na rozpad krzemianowy i żelazawy całkowita
(dotyczy kruszywa żużlowego)

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

W przypadku negatywnego wyniku badania mrozoodporności metodą
krystalizacji (5 cykli), należy wykonać badanie metodą bezpośrednią (25
cykli)
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
− preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę techniczną,
− folie z tworzyw sztucznych,
− włóknina wg PN-P-01715:1985
− piasek i woda.

3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników,
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ± 3 %, cement ± 0,5 %, woda ± 2 %. Inspektor
Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− listwy wibracyjne na prowadnicach do rozkładania mieszanki betonowej,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania małych powierzchni i w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed
zawilgoceniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki
chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych
przez Zamawiającego.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
− doborze kruszywa do mieszanki,
− doborze ilości cementu,
− doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne według PN-S-96013:1997.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki kruszywa podano w tablicy 3.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda II).
Tablica 3. Wartości graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa do chudego betonu
Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi
przez sito (%)

Przechodzi
przez sito (%)

63

100

100

31,5

100

od 60 do 85

16

od 60 do 80

od 40 do 67

8

od 40 do 65

od 30 do 55

4

od 25 do 55

od 25 do 45

2

od 20 do 45

od 20 do 40

1

od 15 do 35

od 15 do 35

0,5

od 7 do 20

od 8 do 20

0,25

od 2 do 12

od 4 do 13

0,125

od 0 do 5

od 0 do 5

5.3. Właściwości chudego betonu
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
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Właściwości

Wymagania

Badania według

Wytrzymałość na ściskanie, po 7 dniach, MPa

3,5 ÷ 5,5

PN-B-06250

Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach, MPa

6,0 ÷ 9,0

PN-B-06250

Nasiąkliwość %,m/m, nie więcej niż

9,0

PN-B-06250

Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 20
%, nie więcej niż:

PN-B-06250

5.4. Warunki do przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza jest niższa niż 5°C i wyższa niż 25°C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w SST D-04.01.01. “Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża” oraz SST D-02.01.01. “Roboty ziemne. Wykonanie wykopów”, SST D02.03.01. “Roboty ziemne”.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo z PN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Z uwagi na nieregularny kształt wysp przejezdnych sposób wykonania podbudowy,
(gwarantujący odpowiednią równość warstwy i zagęszczenie), wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Podbudowę z chudego betonu przewidziano do wykonania w warstwie o grubości 20 cm i
10cm, po zagęszczeniu.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój
poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie
mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(cylinder typu dużego, metoda II oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone
przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
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5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie warstwy podbudowy na całej szerokości koryta.
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej
warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla
spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia chudego betonu warstwy podbudowy zaleca się
wycięcie szczelin pozornych na około 1/3 jej grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te
należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub
prostokątne płyty.
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie
chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
5.10. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającymi Aprobatę techniczną po
uprzednim zaakceptowaniu jego użycia przez Inspektora Nadzoru,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego,
ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z
powierzchni warstwy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskanie wodą w przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10
dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inspektora Nadzoru.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za
zgodą Inspektora Nadzoru.
5.11. Odcinek próbny
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej
na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania
jest właściwy,
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− określenia grubości wbudowywanej warstwy mieszanki chudego betonu przed
zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej
grubości warstwy zagęszczonej,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia warstwy podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy z chudego
betonu.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być chroniona
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora
Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, jeśli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą
mieszanki mineralno-asfaltowej.

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”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w
punkcie 2.2 do 2.4. oraz 5.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z chudego
betonu
Częstotliwość badań
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badań na dziennej podbudowy przypadająca
na jedno badanie (m2)
działce roboczej

Wyszczególnienie badań
Właściwości kruszywa

Dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa

Właściwości wody

dla każdego wątpliwego źródła

Właściwości cementu

dla każdej partii

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Grubość podbudowy
chudego betonu

2

600 m2

z

Wytrzymałość na ściskanie
− po 7 dniach

3 próbki

− po 28-dniach

3 próbki

400 m2

6.3.2. Badania kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 punkt
2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.
6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane
w punkcie 2.2, tablica 1 niniejszej SST.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06714-15.
Krzywa uziarnienie kruszywa powinna być zgodna z receptą.
6.3.6. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej,
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
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6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 wartości maksymalnej gęstości objętościowej
szkieletu mineralnego oznaczanego zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B04481:1988 (metoda II).
6.3.8. Grubość warstwy podbudowy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie
może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości
równej 16 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo
rozłożonej warstwie, przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować
i przechowywać zgodnie z PN-S-96013. Trzy próbki należy badać po 7 dniach następne
trzy próbki po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu
Wyszczególnienie
badań Minimalna częstotliwość pomiarów
i pomiarów
Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

Równość podłużna

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

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

Rzędne wysokościowe

co 100m

Grubość podbudowy

co 100m

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
− 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy
na prostych i łukach powinny być zgodne
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
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” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z chudego betonu obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

268

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

− oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,
− transport na miejsce wbudowania,
− przygotowanie podłoża wraz z zagęszczeniem,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
− rozłożenie mieszanki i zagęszczenie mieszanki,
− ewentualne nacinanie spoin,
− pielęgnacja wykonanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN-196- 1:1996
2. PN-EN-196- 3:1996
3. PN-EN-197- 1:2002
4. PN-EN-206- 1:2000
5. PN-B-04481:1988
6. PN-B-06714-12
7. PN-B-06714-13
8. PN-B-06714-15
9. PN-B-06714-16
10. PN-B-06714-18
11. PN-B-06714-19
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-28
14. PN-B-06714-37
15. PN-B-06714-39
16. PN-B-06250:1988
17. PN-B-11111:1996

Metody badań cementu. Oznaczenie wytrzymałości
Metody badań cementu. Oznaczenie czasu wiązania i
stałości objętości
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości za
nieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarno
wego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczenie
mrozoodporności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
żelazawego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
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18. PN-B-11112:1996
19. PN-B-11113:1996
20. PN-B-32250:1988
21. PN-P-01715:1985
22. PN-S-96013:1997
23. PN-S-96014:1997
24. BN-68/8931-04
25. BN-77/8931-12
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Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i
użytkowych oraz metod badań
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.
CPV 45 233
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu
asfaltowego w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PNEN 13108-1 [47] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Podbudowę z betonu asfaltowego należy wykonywać dla jezdni kategorii ruchu
KR3 i KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Zakres robót:
- Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 8cm (KR3)
- Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 10cm (KR4)
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu
KR 3 i KR 4

Mieszanki o wymiarze D1), mm
AC22P

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w
jednej lub kilku warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
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1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. 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.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACP
–
beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB
–
polimeroasfalt,
D
–
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren
kruszywa),
d
–
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren
kruszywa),
C
–
kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
–
właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance
Determined; producent może jej nie określać),
TBR
–
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),
IRI
–
(International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik
równości,
MOP
–
miejsce obsługi podróżnych.
–

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1]
pkt 1.5.
1.1.

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” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
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Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe
według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
KR 3 i KR4

ACP
AC22P,

asfalt drogowy
35/50,

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
Właściwości
Metoda
Rodzaj asfaltu
badania

35/50

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1
mm

PN-EN 1426 [21]

35-50

2

Temperatura
mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

50-58

3

Temperatura zapłonu,

°C

PN-EN
[62]

22592

240

%
m/m

PN-EN
[28]

12592

99

%
m/m

PN-EN
[31]

12607-1

0,5

nie mniej niż
4

Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż

5

Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
przyrost),
nie więcej niż

6

Pozostała penetracja
po starzeniu, nie mniej
niż

%

PN-EN 1426 [21]

53

7

Temperatura
mięknienia
po
starzeniu, nie mniej
niż

°C

PN-EN 1427 [22]

52

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny,

%

PN-EN
[30]

°C

PN-EN 1427 [22]

nie więcej niż
9

Wzrost
mięknienia

temp.
po

12606-1

2,2
8
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starzeniu, nie więcej
niż
10

Temperatura
łamliwości
Fraassa,
nie więcej niż

°C

PN-EN
[29]

12593

-5

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach,
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2014 tablica 4, 5, 6, 6a, 7.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia
do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i
odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności
określona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez
producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i
poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin
stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
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Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”.
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji
do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających
rozładunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w
przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy
dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można
używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
Szegółowe” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w
tablicy 6.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy dla ruchu KR3 i KR4 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
AC22P
KR3 i KR4

Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
45
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, minimum*)
*)

od
100
90
65
42
15
4
4,0

do
100
90
68
45
12
8,0
Bmin4,0

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α

α=
według równania:

2, 650

ρd
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla
ruchu KR3 i KR4 [65]
Warunki
zagęszczania wg PNAC22P
Metoda i warunki
Właściwość
EN
badania
13108-20 [48]
Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie, 2×75
PN-EN 12697-8 [33], p.
uderzeń
4
C.1.20, wałowanie,

Odporność na
deformacje trwałe

P98-P100

PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000
cykli

a)

Odporność na
działanie wody

PN-EN 12697-22 [38],
metoda B w powietrzu,

C.1.1,ubijanie, 2×35
uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamrażania,

Vmin 4,0
Vmax 7,0

WTSAIR 0,30
PRDAIR 9,0

ITSR70

badanie w 25°C b)
a)
b)

Grubość płyty: AC22P 60mm,
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w
załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz
przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury
z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż
30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10.
W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
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Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50

od 155 do 195

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych
różnic ich składu:
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę
podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
podłoża
nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
pod warstwę
podbudowy [mm]
Li D

Pasy ruchu

15

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien
być zapewniony odpływ wody.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem
o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiałami według norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na
celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz
ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co
najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz
sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub
związanego), przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być
wykonane w ilości podanej w tablicy 12.
Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża
Układana warstwa
Ilość pozostałego
Podłoże pod warstwę
asfaltowa
asfaltową
lepiszcza [kg/m2 ]
Podbudowa z betonu
asfaltowego

1)
2)

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego
mechanicznie

0,5 - 0,7

Podbudowa z chudego betonu
lub gruntu stabilizowanego
spoiwem

0,3 - 0,51)
0,7 - 1,02)

zalecana emulsja o pH >4

zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu
uzyskania membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko
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spękań odbitych
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć
przed zabrudzeniem.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być
niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w
wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania
warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia
[°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie
robót
robót
Warstwa podbudowy

0

+5

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane
w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Zawartość
Wskaźnik
grubość warstwy
wolnych
Typ i wymiar
zagęszczenia
technologicznej
przestrzeni
w
mieszanki
[%]
[cm]
warstwie
[%(v/v)]
AC22P, KR3 i KR4

7,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷8,0

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie
zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
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ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych
badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy
nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1

Uziarnienie

1.2

Zawartość lepiszcza

1.3

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2

a)

b)

Warstwa asfaltowa

2.1

Wskaźnik zagęszczenia a)

2.2

Spadki poprzeczne

2.3

Równość

2.4

Grubość lub ilość materiału

2.5

Zawartość wolnych przestrzeni a)

2.6

Właściwości przeciwpoślizgowe

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona
(np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań
kontrolnych dodatkowych.
Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinków częściowych.
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Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie
własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do
odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku
częściowym.
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej
powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa
asfaltowa ACP
– mały odcinek budowy

≤ 10

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w
pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż
2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy
14. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nie może wykroczyć poza
wartości dopuszczalne podane w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości
łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać
przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z
betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pktu 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” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów
występujących w niniejszej SST)
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków,
2. PN-EN 196-21
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań

4. PN-EN 932-3

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości

7. PN-EN 933-4

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
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8. PN-EN 933-5

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10. PN-EN 933-9

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

11. PN-EN 933-10

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

14. PN-EN 1097-4

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce
z wentylacją

16. PN-EN 1097-6

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

19. PN-EN 1367-1

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie
mrozoodporności

20. PN-EN 1367-3

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

21. PN-EN 1426

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

22. PN-EN 1427

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

23. PN-EN 1428

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania
metodą pozostałości na sicie
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25. PN-EN 1744-1

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralnoasfaltowych na działanie wody

27. PN-EN 12591

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów
drogowych

28. PN-EN 12592

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

29. PN-EN 12593

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
łamliwości Fraassa

30. PN-EN 126061

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –
Część 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 126071 i PN-EN
12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda
RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

32. PN-EN 126976

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości
objętościowej metodą hydrostatyczną

33. PN-EN 126978

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie
zawartości wolnej przestrzeni

34. PN-EN 1269711

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 1269712

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie
wrażliwości na wodę

36. PN-EN 1269713

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 1269718

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie
lepiszcza

38. PN-EN 1269722

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39. PN-EN 1269727

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40. PN-EN 1269736

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu
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emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
42. PN-EN 12847

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 12850

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych

44. PN-EN 13043

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

45. PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 130751

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypełniaczem mineralnym

47. PN-EN 131081

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy

48. PN-EN 1310820

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:
Badanie typu

49. PN-EN 131791

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

50. PN-EN 131792

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
asfaltów modyfikowanych

52. PN-EN 13399

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów

53. PN-EN 13587

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

54. PN-EN 13588

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego

55. PN-EN 13589

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 141881

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na
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gorąco
61. PN-EN 141882

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592

Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO
2592

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego
tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64 WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
65 WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych -Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25 września 2014 r.
66 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009
10.4. Inne dokumenty
67 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ułożeniem:
- nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej 18x20cm gr. 20cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (zatoka autobusowa)
- nawierzchnia z kostki kamiennej, 15x17cm gr. 17cm , na podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 3cm (zatoki postojowe, „opaski” Teatru Muzycznego)
- nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej 9x11cm gr. 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (opaski, separacja)
- nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej 9x11cm, płomieniowanej gr. 10cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm (zabruki i progi zwalniające)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z kostki
kamiennej.
1.4.2. Kostka kamienna - kamień obrobiony, o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu
o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się
w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie.
1.4.3. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w
której osadza się kostkę.
1.4.4. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 4 mm, stosowane do podsypki
cementowo-piaskowej.
1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej są:
− kostka kamienna, granitowa o wymiarach 18x20cm, kolor jasny szary,
− kostka kamienna, granitowa o wymiarach 15x17cm, kolor jasny szary,
− kostka kamienna, granitowa o wymiarach 9x11cm, kolor jasny szary,
− kostka kamienna, granitowa o wymiarach 9x11cm, promieniowana,
− piasek do zasypania wykonanej nawierzchni,
− mieszanka kruszywa naturalnego 0-4 mm do podsypki cementowo-piaskowej i
zaprawy cementowo-piaskowej
− cement portlandzki do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowopiaskowej,
− woda,
− krawężniki kamienne na obramowanie nawierzchni.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Kostka kamienna
Kostka do wykonania nawierzchni kostkowej powinien być kamieniem trwałym,
niezwietrzałym, mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył.
Kostkę kamienną należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej
1 m.
2.3.2. Cement
Cement stosowany:
- do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim
klasy 32,5 odpowiadającym wymaganiom PN-EN-197-1.
Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z
postanowieniami BN-88/6731-08.
2.3.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do zaprawy powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B06712.
Na podsypkę cementowo-piaskową stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji
0-4 mm.
Zawartość pyłów mineralnych w kruszywie na podsypkę nie powinna przekraczać 3 %.
2.3.4. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być
"odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków.
2.3.5. Krawężniki
Krawężniki kamienne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.02.
“Krawężniki kamienne” oraz w SST D-08.01.01„Krawężniki betonowe”
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2.3.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa na gorąco, do zalewania szczelin dylatacyjnych powinna posiadać
Aprobatę techniczną.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania nawierzchni kostkowej należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany
przez Inspektora:
- ubijaki stalowe o masie 25-35 kg, młotki brukarskie, drągi stalowe do
wyjmowania bruku, łopaty;
- wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki (po pierwszym
ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi);
- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo - żwirowej i zaprawy
cementowo-piaskowej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości materiałów i robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej na podbudowie np. z betonu cementowego, krusz betu 0/31,5. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
odpowiednich SST:
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych
odpowiadające wymaganiom z punktu 2.3.

stosuje

się

krawężniki

kamienne
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Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w D-08.01.02
„Krawężniki kamienne”
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować podsypkę cementowopiaskową.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z punkt 2
niniejszej SST oraz z PN-S-96026.
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej
Kostkę można układać w różne desenie:
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami
prostopadłymi do osi drogi i krawężnika,
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem
45o do osi drogi,
− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w
przeciwne strony na każdej połowie jezdni,
− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych
krzywych.
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do
wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie
desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju
skał.
5.5.2. Układanie kostki regularnej
Kostka regularna może być układana:
− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,
− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi,
− w jodełkę.
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki.
Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy
poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości
od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę.
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych
łącznikowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym.
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej.
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się
układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę.
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5.5.3. Szczeliny dylatacyjne
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm.
5.5.4. Warunki przystąpienia do robót
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych
przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać
kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w
granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.
5.5.5. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do
wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin
zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie
kostek do wymaganej niwelety.
Drugie-lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po
zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować
wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
5.5.6. Wypełnienie spoin
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego
typu układanej na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z
zachowaniem następujących wymagań:
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.3.3,
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.3.2,
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona
wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5
cm,
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit
z kostką.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju
podsypki.
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowopiaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i
utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię
należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po
upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię
należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu.
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Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być
oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą
piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po
kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną.

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”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi.
W czasie robót Wykonawca, będzie sprawdzał możliwie jak najczęściej czy następujące
czynności odpowiadają wymaganiom określonym w punkcie 5:
- różnica wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie
przekracza 2cm,
- właściwa wilgotność podsypki cementowo-piaskowej,
- osadzenie kostek w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości,
- sposób ubijania kostki kamiennej,
- równość podłużną i poprzeczną nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni Wykonawca w obecności Inspektora
sprawdza:
- konstrukcję nawierzchni,
- ukształtowanie nawierzchni,
- rzędne nawierzchni,
- przekroje poprzeczne,
- szerokość nawierzchni,
- ścisłość ułożenia nawierzchni,
- dokładność ubicia nawierzchni.
Konstrukcję nawierzchni sprawdza się przez rozebranie powierzchni około 0,1m2
i stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości kostki kamiennej oraz grubości podsypki, jak
również makroskopowo jakości użytego materiału.
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową.
Nierówności nie powinny przekraczać wartości 20 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki kamiennej.
Żadne dodatkowe roboty wykonane bez zgody Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o
dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Wykonanie podsypki należy do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są
określone w ST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 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” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m2 nawierzchni z kostki kamiennej oraz regulacji
świetlików obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostki kamiennej,
- ubicie kostki z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
- przysypanie warstwą piasku,
- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN-EN-197-1:2002
2. PN -B-06712
3. PN-60/B-11100
4. PN -B -19701
5. PN-88/B-32250

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały kamienne. Kostka drogowa.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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6. PN-57/S-06100

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.
7. PN -S -96026
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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
chodnikowe
10. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
10.2. Inne przepisy
11. Aprobata techniczna na masę zalewową.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
D – 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
Zakres robót:
- W-wa wiążąca: z beton asfaltowego AC22W gr. 6cm KR3
- W-wa wiążąca: z beton asfaltowego AC22W gr. 8cm KR4
- W-wa wiążąca: beton asfaltowy: AC22W gr. 6cm nakładka bitumiczna.
-W-wa wiążąca: beton asfaltowy: AC22W gr. 8cm nakładka bitumiczna
- W-wa wyrównawcza: betonu asfaltowy: AC16W gr. 4cm na jezdni Połączenie konstrukcji KR3
i KR4 z jezdnią istniejącą.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralnoasfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg
kategorii ruchu KR3 i KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR3 i
AC16W, AC22W
KR4
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
PMB
D
d
C
NPD
TBR

MOP

- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
- polimeroasfalt,
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance
Determined; producent może jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),
- miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
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” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACP

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy

KR3 i KR4

AC22P,

35/50,

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
Właściwości
Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
35/50
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm PN-EN 1426 [21]
35-50
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
50-58
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
240
nie mniej niż
4
Zawartość składników
% m/m PN-EN 12592 [28]
99
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5
Zmiana masy po starzeniu
% m/m PN-EN 12607-1 [31]
0,5
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
53
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
52
po starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
2,2
nie więcej niż
9
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
8
po starzeniu, nie więcej niż
10 Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
-5
Fraassa, nie więcej niż

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo
według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo
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drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 –
tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną)
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 3.
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy
używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny
być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22W, AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w
tablicach 5.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy
przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 7.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR3 i KR4 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość

AC16W
KR3 i KR4

AC22W
KR3 i KR4

Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
90
100
16
90
100
65
90
11,2
70
90
8
55
80
45
70
2
25
50
20
45
0,125
4
12
4
12
0,063
4,0
10,0
4,0
10,0
Zawartość lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć
przez współczynnik α według równania:

α=

2 , 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu
KR3 i KR4 [65]

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Odporność na
deformacje trwałe a)
Odporność na
działanie wody
a)
b)

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

WTSAIR 0,15
PRDAIR 7,0

WTSAIR 0,15
PRDAIR7,0

ITS80

ITSR80

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

Grubość płyty: AC16, AC22 60mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania
gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym
uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50

Temperatura mieszanki
[°C]
od 155 do 195

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich
właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub
wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Klasa
drogi
Z, L, D

Element nawierzchni

Pasy ruchu

Maksymalna
nierówność podłoża
pod warstwę wiążącą
[mm]
12
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami
według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy
otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu
odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia
warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co
najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu
jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
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Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ;
jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 11. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru
(V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania
warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do w czasie robót
robót
0
+5

Rodzaj robót
Warstwa wiążąca
Warstwa wyrównawcza

0

+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.
Tablica 12. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki
AC16W, KR3÷KR4

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,5 ÷ 8,0
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AC22W, KR3÷KR4

7,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,5 ÷8,0

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

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

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

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie
usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie.
Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W
razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
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pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor
Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 13.
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Rodzaj badań
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza
odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)
Właściwości przeciwpoślizgowe

a)

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie
własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej
powierzchni, [%]
Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz
ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
większa niż 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami,
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy

Warstwa asfaltowa AC a)

≤ 10

≤ 15
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B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 15
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest
układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje;
w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje
wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości
dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału
dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00
Wymagania ogólne
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10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów
występujących w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą
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25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4

27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6

33. PN-EN 12697-8

34. PN-EN 1269711
35. PN-EN
12
36. PN-EN
13
37. PN-EN
18
38. PN-EN
22
39. PN-EN
27
40. PN-EN
36

126971269712697126971269712697-

41. PN-EN 12846
42. PN-EN 12847
43. PN-EN 12850
44. PN-EN 13043

45. PN-EN 13074
46. PN-EN 13075-1

pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.00.00 Nawierzchnie

323

wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy
PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
20
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów
PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego
PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
PN-EN
ISO Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
2592
Clevelanda

47. PN-EN 13108-1
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
65. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych - Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25 września 2014 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z cięciem i frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Zakres robót przy frezowaniu na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
− cięcie nawierzchni bitumicznej na zadaną głębokość,
− frezowanie na zadaną głębokość oraz odwiezienie materiału frezowanego na depozyt
miejski wraz z wyładunkiem.
Zakres robót przy frezowaniu dotyczy:
- sfrezowanie i cięcie istniejących warstw bitumicznych na głębokość 12cm
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 “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do cięcia
Należy stosować piły mechaniczne umożliwiające cięcia nawierzchni asfaltowej na
określoną głębokość.
3.3. Sprzęt do frezowania
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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. Do
małych robót (naprawy części jezdni) Inspektor Nadzoru może dopuścić frezarki
sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego może być dostosowana do szerokości skrawanych
elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego
powinna być co najmniej równa 1200 mm.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego
materiału, podający go z jezdni na środki transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie niezabudowanym frezarki powinny być
zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego 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 “Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być odcięta do głębokości zgodnych z dokumentacją projektową i
SST.
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:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych
krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w punkcie b), ale przy
głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania.
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d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3. 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 określoną w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 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
1
2
3
4
5

Właściwości nawierzchni
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Szerokość frezowania
Głębokość frezowania

Minimalna częstotliwość pomiarów
łatą 4-metrową co 20 metrów
łatą 4-metrową co 20 metrów
co 50 metrów
co 50 metrów
na bieżąco, według SST

6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone
z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 mm.

łatą

4-metrową

zgodnie

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji
projektowej z dokładnością ± 5 mm.
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku
wymagania powinny być określone przez Inspektora Nadzoru w dostosowaniu do potrzeb
wynikających z przyjętej technologii.
6.2.5. Dokładność cięcia nawierzchnia.
Cięcie nawierzchni powinno odpowiadać umiejscowieniu i głębokości określonej w
dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:,
− m2 (metr kwadratowy) – dla frezowania nawierzchni wraz z wywozem
i rozładunkiem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST “Wymagania ogólne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania frezowania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- cięcie nawierzchni
- frezowanie nawierzchni,
- załadunek materiałów z rozbiórki na samochody,
- wywóz na depozyt miejski materiałów z rozbiórki wraz z rozładunkiem,
- oczyszczenie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z mieszanki SMA należy wykonać dla dróg kategorii ruchu KR3 i
KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o
wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA
Kategoria
ruchu

Mieszanki SMA
o wymiarze D1),
mm
podstawowy

KR3
1)

SMA 8

KR4
SMA 11
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa.

Zakres robót:
- W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA8) gr. 4cm (KR3), mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm
(KR4)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z
kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 8, 11.
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1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o
nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego
zaprawą mastyksową.
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może
jej nie określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP - miejsce obsługi podróżnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat
technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA
Kategoria
ruchu
KR3
KR4

Mieszanka
SMA
SMA 8
SMA 11

Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
asfaltu drogowego
50/70
50/70

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.

Właściwości

Metoda
badania

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
mm
°C
PN-EN 1427 [22]
2 Temperatura
mięknienia
3 Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniej niż
4 Zawartość składników
%
PN-EN 12592 [28]
m/m
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5 Zmiana masy po
%
PN-EN
12607-1
starzeniu (ubytek lub
m/m [31]
przyrost),
nie więcej niż
6 Pozostała penetracja
%
PN-EN 1426 [21]
po starzeniu, nie mniej
niż
°C
PN-EN 1427 [22]
7 Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,
%
PN-EN
12606-1
nie więcej niż
[30]
9 Wzrost temp.
°C
PN-EN 1427 [22]
mięknienia po
starzeniu, nie więcej
niż
°C
PN-EN 12593 [29]
10 Temperatura
łamliwości Fraassa,
nie więcej niż

Rodzaj
asfaltu
50/70
50-70
46-54
230
99

0,5

50

48

2,2
9

-8
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 16, 17, 18.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.5. Stabilizator mastyksu
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w
wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi
mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania określone
przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem
wiążącym.
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje
spełnienie wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki
SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa.
2.6. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki SMA na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach określonych przez producenta.
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni
lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
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Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną)
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]:
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
z możliwością dozowania stabilizatora mastyksu,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy
używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające
szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
składu mieszanki SMA (SMA 8, SMA 11).
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna
zawartość środka stabilizującego podane są w tablicy 6.
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicy 8.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do
warstwy ścieralnej [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość

*)

SMA 8
KR3

SMA 11
KR4

Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
90
100
50
65
5,6
35
60
35
45
2
20
30
20
30
0,125
9
17
9
17
0,063
7
12
8
12
Orientacyjna zawartość środka
0,3
1,5
0,3
1,5
stabilizującego , [% (m/m)]
Zawartość lepiszcza, minimum
Bmin 7,2
Bmin 6,6
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]

Właściwość
Zawartość
wolnych
przestrzeni

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki
badania

SMA 8

SMA 11

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin 1,5
Vmax 3,0

Vmin 1,5
Vmax 3,0

WTSAIR 0,15
PRDAIRdekla

WTSAIR 0,15
PRDAIRdekla

ITSR90

ITSR90

D 0,3

D 0,3

Odporność na
deformacje
trwałe 1)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

Odporność na
działanie
wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Spływność
lepiszcza
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-

PN-EN 12697-22
[38],
metoda B
w powietrzu,
PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60°C,
10000 cykli [48]
PN-EN 12697-12
[35],
przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C 2)
PN-EN 12697-18
[37], p. 5

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po
wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65]
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70

Temperatura mieszanki
[°C]
od 160 do 200

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić
jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i
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przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na
skuteczność działania tych dodatków.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod
warstwę SMA powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4metrowej i klina lub metody równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu
w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość
podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni,
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Klasa
drogi
Z

Element nawierzchni
Pasy ruchu

Maksymalna
nierówność podłoża
pod warstwę
ścieralną [mm]
9

Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać
podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami
według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inspektora próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie
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zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy
otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny
celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i
uzyskiwanych parametrów jakościowych.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50
m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem
warstwy z mieszanki SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki
SMA; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą
ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed
układaniem warstwy SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
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Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża.
Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania
warstwy z SMA.
Rodzaj robót
Warstwa ścieralna o grubości
≥ 3 cm

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do
w czasie
robót
robót
0
+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Właściwości warstwy SMA
Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

SMA 8 KR1 ÷ KR4

2,5 ÷ 5,0

≥ 97

2,0 ÷ 4,5

SMA 11 KR3 ÷ KR4

3,5 ÷ 5,0

≥ 97

2,0 ÷ 4,5

Typ i wymiar
mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie
ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami
drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe
gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA.

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”
[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
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− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inspektora,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
–
–

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

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie
usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi na jego żądanie. Inspektor
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń
Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna posypki,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości
przeciwpoślizgowych,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor w
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 14
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Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.

Rodzaj badań

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura
mięknienia
lepiszcza
odzyskanego
1.4
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
próbki
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
1
1.1
1.2
1.3

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej).
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej
powierzchni, [%]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa
SMAa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz
ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
większa niż 6000 m2 lub
≤ 10
– droga ograniczona krawężnikami,
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50
kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
≤ 15
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50
kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest
układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje;
w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje
wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć
wartości dopuszczalnych określonych w tablicy 13.
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa
ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg
wyższych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości
IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika
IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona
przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje
się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej
użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na
każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w
tablicy 17 Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Z

Element nawierzchni
Pasy ruchu

Wartości odchyleń
równości
poprzecznej [mm]
≤9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg
wyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m
na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość
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odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków
nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika
tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi

Element nawierzchni

Z

Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
utwardzone pobocza

Miarodajny
współczynnik tarcia
przy prędkości
zablokowanej opony
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
≥ 0,36

-

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z
mieszanki SMA.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów
występujących w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
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4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429

25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4

27. PN-EN 12591
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Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą
pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

350

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.00.00 Nawierzchnie

28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka
SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6

33. PN-EN 12697-8

34. PN-EN 1269711
35. PN-EN
12
36. PN-EN
13
37. PN-EN
18
38. PN-EN
22
39. PN-EN
27
40. PN-EN
36

126971269712697126971269712697-

41. PN-EN 12846
42. PN-EN 12847
43. PN-EN 12850
44. PN-EN 13043

45. PN-EN 13074
46. PN-EN 13075-1

47. PN-EN 13108-5

48. PN-EN 1310820
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

mieszanek
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50. PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
53. PN-EN 13587
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
54. PN-EN 13588
asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
56. PN-EN 13614
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
57. PN-EN 13703
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
59. PN-EN 14023
modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
62. PN-EN 22592
metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN
ISO Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
2592
Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
64.
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
65.
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych - Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25 września 2014 r.
66.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą
prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni z:
- płyty chodnikowe betonowe 20x20cm, z kruszywa płukanego koloru białego gr. 10cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm,
- kostka betonowa 10x20, gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm,

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, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie
większą niż 1,0 m.
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
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. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Betonowa kostka betonowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać Aprobatę techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
2.2.2. Wymagane właściwości brukowej kostki betonowej
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:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
−
długość i szerokość ± 3,0 mm,
−
grubość
± 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
−
50 MPa, dla klasy “50”,
3) 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 nie
zamrażanych,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych
nie powinno być większe niż 20%,
4)
nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości:
− 4,0 mm, dla klasy “50”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie
mniej niż 50 jednostek SRT,
7) 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 wyglądy
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy 1.
(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).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp
Właściwości
Wymagania
gatunek 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:
2
− dopuszczalna liczba w 1 kostce
− dopuszczalna wielkość (długość i
30 mm x 10 mm
szerokość)
3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży
niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
− dopuszczalna liczba w 1 kostce
2
− dopuszczalna wielkość (długość i
20 mm x 6 mm
głębokość)
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. Płyty chodnikowe betonowe – wymagania
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta 30x30cm, gr.
10cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych
Rodzaje
Dopuszczalne odchyłki, mm
wymiaru
Gatunek I
Gatunek II
±2
±3
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzeń
wielkość wad i
uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych
Gatunek Gatunek
1
2
a, b, c, d, h

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi,
mm

2

3
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ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według
rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować następujące materiały:
a)
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, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
b)
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.4 a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowopiaskowej
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub Aprobat technicznych, względnie
odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a “Wypełnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego”,
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania według
punktu 2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego 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.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom właściwej ST (wymienione w punkcie 1.3.).

3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni chodników
Układanie chodników może odbywać się:
a)
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,
szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem
naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych ST względnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający
wymaganiom OST D-05.03.04a “Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig
do za- i rozładunku.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
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Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający
wymaganiom właściwej ST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Podłoże
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-02.02.01
“Wykonanie wykopów” i ST D-02.03.01 “Wykonanie nasypów”.
5.3. Podbudowa
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podbudowy z:
− mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z SST
D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni chodników
zastosowane zostaną krawężniki uliczne betonowe 20x30cm lub 15x30cm według BN80/6775-03/04
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1
według PN-B-11113:1996.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej lub płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
obejmują:
1.
wykonanie podbudowy,
2.
wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników,
3.
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4.
ułożenie kostek z ubiciem,
5.
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6.
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7.
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.7. Układanie nawierzchni
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5.7.1. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D08.01.01. “Krawężniki betonowe”.
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.7.2. Podsypka
W dokumentacji projektowej ustalono grubość podsypki po zagęszczeniu 3cm,
a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±
1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
−
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
−
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7.3. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2. oraz deseń
ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.
5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.7.5. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru
kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich
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ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy
czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte
pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej
powierzchni tych urządzeń.
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.6. Ubicie nawierzchni
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na
kostki całe.
5.7.7. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do
kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą
wymagania punktu 2.3.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z
kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po
cemencie itp.
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Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami
układania.
5.7.8. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową względnie nie większych niż co
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale
zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3. Sposób wypełnienia szczelin powinien
odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a “Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego”.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.).
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku
o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać
do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a)
w zakresie betonowej kostki brukowej
− Aprobatę techniczną (od wytwórcy kostki betonowej),
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne
wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez
Inspektora Nadzoru,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek według
punktu 2.2,
b)
w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie
przez
Wykonawcę
cech
zewnętrznych
materiałów
prefabrykowanych (krawężników betonowych),
− ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
1.1.1. Badań i pomiarów

2.

Sprawdzenie podłoża i

koryta
Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub metodą
niwelacji)

Częstotliwość badań
Wg ST D-04.01.01

Wg ST wymienionych w punkcie 5.
Wg ST D-08.01.01.

Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej
działki roboczej:
grubości, spadków i
cech konstrukcyjnych w
porównaniu z
dokumentacją
projektową i
specyfikacją
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją
Sukcesywnie na każdej
projektową
działce roboczej
b) położenie osi w planie
Co 100 m i we
(sprawdzone geodezyjnie)
wszystkich punktach
charakterystycznych
c) rzędne wysokościowe
Co 25 m w osi i przy
(pomierzone instrumentem
krawędziach oraz we
pomiarowym)
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 łatą
Jw.
czterometrową)
e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona łatą
profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem Jw.
liniowym względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw.
metodą niwelacji)
g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)
h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i szczelin

Wartości
dopuszczalne

Jw.

W 20 punktach
charakterystycznych

Wg punktu 5.6;
odchyłki od
projektowanej
grubości ±1 cm

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2
cm
Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

Nierówności do
8 mm
Prześwity między
łatą a powierzchnią
do 8 mm

Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3%
Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5 cm
Wg punktu 5.7
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(oględziny i pomiar przymiarem dziennej działki
liniowym po wykruszeniu na
roboczej
długości 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
Kontrola bieżąca
desenia ich ułożenia
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Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inspektora
Nadzoru

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp
Sposób sprawdzenia
2.1.1. Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Wizualne sprawdzenie jednorodności
1 Sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego nawierzchni,
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów
krawężników, obrzeży, ścieków
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń,
spoin i szczelin
2 Badanie położenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25
w planie
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia według tablicy 2
3 Rzędne wysokościowe, równość
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość
dopuszczalnych wartości podanych w tablicy
2
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin Według punktu 5.5 i 5.7
i szczelin w nawierzchni,
pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
−
wykonanie podbudowy,
−
wykonanie ław pod krawężniki,
−
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
−
wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni obejmuje:
−
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−
oznakowanie robót,
−
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
−
zakup materiałów,
−
dostarczenie materiałów i sprzętu,
−
wykonanie podsypki,
−
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
−
ułożenie i ubicie kostek,
−
wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
−
pielęgnację nawierzchni,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
−
odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni nie obejmuje robót towarzyszących (podbudowa,
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a
których zakres jest określony przez ST wymienione w punktach 1.3 i 5.3.

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-EN-197Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
1:2002
dotyczące cementu powszechnego użytku
4 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5 BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7 BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
8 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań
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10.2. Inne dokumenty
1. Aprobata Techniczna na betonową kostkę brukową.
2 OST D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-05.03.26
POŁĄCZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z
NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ
CPV 45 233
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z połączeniem nowej konstrukcji
nawierzchni z nawierzchnią istniejącą w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w
postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z
realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą
zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni.
Zakres robót obejmuje ułożenie geokompozytu z włókna szklanego na połączeniu
nawierzchni istniejącej i nowobudowanej.
Roboty związane z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie geokompozytu frezowanie nawierzchni należy wykonać w sposób określony w SST D-05.03.11. „Cięcie
i frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno”.
Skropienie nawierzchni pod geokompozyt należy wykonać wg SST D-04.03.01.
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały do wykonania robót
Do wykonania robót należy użyć:
geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni,
emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią.
Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z
których zbudowana będzie nowa nawierzchnia.
–
–

2.2.3. Geokompozyt
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Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linią styku starej i nowej
nawierzchni można zastosować geokompozyt, stanowiący połączenie siatki z włókien
mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien syntetycznych
(polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych) ciągłych wzmacnianych mechanicznie
poprzez igłowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mieć
deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i
opóźniania powstawania spękań w nawierzchni.
Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić:
– dla dróg o kategorii ruchu KR3 i KR4 ≥ 70 kN/m,
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%.
Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania
warstwy ścieralnej.
Długość geokompozytu powinna być równa szerokości nawierzchni, szerokość
geokompozytu powinna wynosić 1,5 m w warstwie wiążącej.
2.2.4. Emulsja asfaltowa
Do złączania geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową
emulsję modyfikowaną polimerem, spełniającą wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami
(wg [7])

Wymagania
techniczne

Indeks rozpadu
Zawartość
lepiszcza
Czas wypływu dla
Ø 2 mm w 40°C
Pozostałość na
sicie 0,5 mm
Trwałość po 7
dniach magazynowania
Sedymentacja

Metoda
badania
wg normy
PN-EN
13075-1 [6]
PN-EN 1428
[2]

Wymagania dla emulsji
C60 BP3 ZM lub
C60 BP5 ZM
Jednostka
C60 BP4 ZM
Zakres
Zakres
Klasa
Klasa
wartości
wartości
120 do
3 lub 50 do 100
5
lub 70 do
180
4
130
%(m/m)

5

58 do 62a)

5

58 do 62a)

s

1

TBRb)

1

TBRb)

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN 1429
[3]

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN
12847 [5]

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN
12846 [4]
PN-EN 1429
[3]

a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m)
a) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie
TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent może dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany)
Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:
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C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z
asfaltu modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do
złączania warstw nawierzchni.
2.2.5. Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni
Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania zazbrojenia styku połączenia nawierzchni
bitumicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− frezarka nawierzchni,
− szczotki mechaniczne,
− skrapiarka do emulsji,
−
inny sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże, czyli istniejąca nawierzchnia powinna być sfrezowana zgodnie z dokumentacją
projektową i oczyszczona z luźnego i słabo związanego materiału. Zagłębienia większe
niż 5cm powinny być naprawione materiałem dobranym zależnie od rodzaju podbudowy.
Nowa nawierzchnia powinna być wykonana do rzędnej zapewniającej styk w
płaszczyźnie.
5.3. Ułożenie geokompozytu
Wykonanie wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
a) czynności przygotowawcze (siatka zostanie przykryta warstwą ścieralną i wiążącą).W
tym celu należy wykonać wyfrezowanie na odpowiednią głębokość i szerokość (więcej
o ok. 10 cm od szerokości pasma siatki) istniejącej nawierzchni (do wymaganego
profilu) i oczyszczenie,
b) skropienie powierzchni asfaltową emulsją szybkorozpadową modyfikowaną w ilości
około 1,0 kg/m2, lub asfaltem modyfikowanym na gorąco (temperatura 150-160°C) w
ilości około 0,9-1,0kg/m2.
c) rozwinięcie przyciętego pasma szerokości minimum 0,95m siatki z włókien szklanych
(warstwą włókniny do podłoża), niezwłocznie po skropieniu podłoża w taki sposób,
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aby równomiernie przylegała. Małe nierówności i sfalowania należy usunąć przez
szczotkowanie. Należy unikać powstania większych fałd i zgięć, a jeżeli powstaną to
należy je przeciąć i połączyć na zakład zgodnie z kierunkiem układania nawierzchni.
W miejscach łączenia pasm (na zakład) należy wykonać dodatkowe skropienie w
ilości około 0,4-0,5 kg/m2 asfaltu. Po ułożonej siatce dopuszcza się jedynie ruch
maszyn związanych z wbudowaniem betonu asfaltowego.
d) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w przypadku skropienia asfaltem
jest możliwe po ułożeniu i wyrównaniu siatki. W przypadku skropienia emulsją należy
poczekać do rozpadu emulsji i odparowania wody. Nie wolno dopuścić do zamoczenia
siatki przez opady atmosferyczne. Przy układaniu betonu asfaltowego siatka
(włóknina) musi być sucha. Mieszanka betonu asfaltowego w chwili zetknięcia z
powierzchnią geokompozytu nie może mieć temperatury wyższej niż 180°C.
e) wykonanie pozostałych warstw nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
− szerokość i głębokość wyfrezowania istniejącej nawierzchni,
−
czy nowa warstwa i wyfrezowanie tworzą płaszczyznę o wymaganych pochyleniach.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
W czasie robót należy sprawdzać:
− przygotowanie podłoża,
− równomierności i ilości skropienia,
− równomierności rozłożenia siatki i przyklejenia jej do podłoża,
− czy geokompozyt jest suchy,
− temperatury wbudowywanego betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wzmocnieniem nawierzchni na połączeniu
starej i nowej oraz w rejonie obiektów Inspektor Nadzoruskich jest m2 (metr
kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1m2 wzmocnienia obejmuje:
prace pomiarowe,
ewentualna naprawa podłoża,
zakup i dostarczenie materiałów,
przygotowanie do wbudowania siatki,
skropienie podłoża lepiszczem asfaltowym modyfikowanym,
wbudowanie pasma siatki zgodnie z instrukcją producenta i zaleceniami SST,
przeprowadzenie pomiarów oraz wymaganych badań,
−
uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Aprobata Techniczna producenta geokompozytu.
2. Instrukcja producenta dotycząca układania geokompozytu.
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WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach
realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej
w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana
Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych
z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego ulic, docelowego i tymczasowego
(grubo i cienkowarstwowego) stosowanego w czasie robót.
Projekt oznakowania tymczasowego i jego wykonanie wg niniejszych SST leży po stronie
Wykonawcy i ma być uwzględniony w kosztach ogólnych budowy.
Zakres robót przy wykonaniu robót obejmuje:
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową i rozporządzeniem [13].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

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. W zależności od rodzaju i
sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące,
segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.
Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej
pod niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub
ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi,
ciągłe lub przerywane.
Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki
kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz
strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na
którym się znajdują.
Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych
do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających
zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i
przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych,
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stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6.
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 posiadać właściwości odblaskowe.
1.4.7.
Materiały
do
znakowania
cienkowarstwowego
farby
rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane
warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.
1.4.8.
Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane
warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne
i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm.
1.4.9.
Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią
drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do
nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do
oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe).
1.4.10.
Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas
schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary
właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
1.4.11.
Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o
barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu
zakończenia robót.
1.4.12.
Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury , co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z
aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie
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deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementów odblaskowych).
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia nie mogą
być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja
zgodności z aprobatą techniczną.
Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych
materiałami o barwie żółtej.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości jego lub Inspektora, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie
z PN-EN 1871 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006.
2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na
każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
-

nazwę i adres producenta,
datę produkcji i termin przydatności do użycia,
masę netto,
numer partii i datę produkcji,
informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy,
znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak
„CE” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006.
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1.

Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe
produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jednolub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem,
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.
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Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.
2.6.2.

poziomego

oznakowania

Materiały do oznakowań grubowarstwowych

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały
umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi,
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na
nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę,
której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników,
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć
spójną warstwę przez ochłodzenie.
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.
2.6.3.

Zawartość składników
cienkowarstwowego

lotnych

w

materiałach

do

znakowania

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna
przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania
cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4.

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.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50,
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz
zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej
średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i
większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co
najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
„CE”.
2.6.5.

Materiał uszorstniający oznakowanie

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie
może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania
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materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych
z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
aprobacie technicznej.
2.6.6.

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.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować
stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6
miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
- farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC,
- farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC,
- pozostałych materiałów - poniżej 40oC.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. 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 stosowanie szczotek wyposażonych w
urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- frezarek,
- sprężarek,
- malowarek,
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
- wyklejarek do taśm,
- sprzętu do badań, określonego w SST.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub
układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

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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4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252. W
przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne
należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej dla
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby,
wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone
do transportu.
Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

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. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej.
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od
starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej,
uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w SST
ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu
Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny,
spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu
sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inspektora.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
być czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, SST i wskazaniach Inspektora.
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Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską
poprzeczną.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco
czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1.

Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie
technicznej.
5.6.2.

Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować
do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się
całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze
malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr
kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu
należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu
i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.
5.6.3.

Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości)
ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy
zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej,
podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez
średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o
20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace
(linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane
przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac,
wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor
na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed
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aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub
waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić
powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię
znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez
producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej.
5.6.4.

Wykonanie oznakowania drogi
punktowymi elementami odblaskowymi

punktowymi

elementami

lub

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami należy zwracać szczególną
uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość
wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju lub rodzaju mocowania z
uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do
materiałów, z których wykonano punktowe elementy.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer)
poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do
nawierzchni.
5.6.5.

Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały
łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy
ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także
barwy żółtej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do
jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w
wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu
będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną
nawierzchni.
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także
posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności.
5.7. 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 mechanicznego lub wodą pod
wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, 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.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez
zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.
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Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.
5.8. Odnowa oznakowania poziomego
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań
jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do
starej warstwy.
Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy
odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami
termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą
wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami
chemoutwardzalnymi
(sprayplast)
lub
odpowiednimi
akrylowymi
farbami
rozpuszczalnikowymi.
Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i
stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i
zaleceniami 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 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.
6.3.1.1.

Wymagania wobec oznakowania poziomego

Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania
dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami
reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436.
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy
po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości
dłuższej niż 1 rok.
Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być
kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z
zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6.3.1.2.

Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą
oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
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- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
- żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu
użytkowania oznakowania, barwy:
- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
- żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436 przez współrzędne
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2
i 3).
Tablica 1.

Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg

Punkt narożny nr
Oznakowanie białe
Oznakowanie żółte klasa Y1
Oznakowanie żółte klasa Y2
Oznakowanie czerwone
Oznakowanie niebieskie

Rys. 1.

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

1

2

3

4

0,355
0,355
0,443
0,399
0,494
0,427
0,690
0,310
0,078
0,171

0,305
0,305
0,545
0,455
0,545
0,455
0,530
0,300
0,200
0,255

0,285
0,325
0,465
0,535
0,465
0,535
0,495
0,335
0,240
0,210

0,335
0,375
0,389
0,431
0,427
0,483
0,655
0,345
0,137
0,038

Współrzędne chromatyczności x, y dla barwy białej oznakowania
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Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania
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Rys. 3.
Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania
Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika
luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436 lub wg POD-97 i POD-2006.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania
stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:
- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2,
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Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30
dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy:
- białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1.
6.3.1.3.

Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL,
określany według PN-EN 1436 z uwzględnieniem podziału na klasy.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym)
w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:
- białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
- żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu
od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:
- białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3
- żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesiąca po wykonaniu, barwy:
- białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,
- żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz
na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo dopuścić wartość współczynnika
odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego
eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych klas
wymagań wg PN-EN 1436.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego
(w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436 zmierzona
od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami
chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), dropon-line, itp.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może
być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo
niemożliwy albo obciążony dużym błędem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni
oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika
odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST.
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Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436 lub POD-97 i POD-2006.
Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje
z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza się podwyższenie w SST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT
(klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości
oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423. Należy przy tym wziąć pod uwagę
jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać
wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych,
płaskich,
wykonanych
farbami,
masami
termoplastycznymi,
masami
chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli
możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania
są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436 dla oznakowań poziomych.
6.3.1.5.

Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 lub POD-2006 powinna wynosić po 12miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów
do poziomego oznakowania dróg.
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po
2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do
oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie
stosuje się.
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania
wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.
6.3.1.6.

Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i
1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia
znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7.

Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna
wynosić dla:
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- oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co
najwyżej 0,89mm,
- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5mm,
- punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi,
co najwyżej 15mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych
w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25mm.
- separatora ruchu punktowego U-25b 0,07m
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub
poprzez ocenę wizualną.
6.3.2.

Badania
wykonania
znakowania
cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

poziomego

z

materiału

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a)

przed rozpoczęciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych
wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkości farby, wg POD-97 lub POD-2006.

b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub POD-2006,
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu
w nocy,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej
szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 lub POD-2006.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu
gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego,
Inspektor może zlecić wykonanie badań:
- widzialności w nocy,
- widzialności w dzień,
- szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod
określonych w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006. Jeżeli wyniki tych
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badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do
niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników
luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości
badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy
wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników
luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.
Tablica 2.

Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji
aparatami ręcznymi

Lp.

Długość odcinka, km

1

od 0 do 3

Częstotliwość
pomiarów, co najmniej
od 0,1 do 0,5 km

Minimalna ilość
pomiarów
3-6

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania
odcinka.
6.3.3.

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach.
Tablica 3.
Lp.
1

2

3

Właściwość
Zawartość składników lotnych w
materiałach do znakowania
rozpuszczalników organicznych
rozpuszczalników aromatycznych
benzenu i rozpuszczalników chlorowanych
Właściwości kulek szklanych
współczynnik załamania światła
zawartość kulek z defektami
Okres stałości właściwości materiałów do
znakowania przy składowaniu

Tablica 4.
Lp.
1

2

3

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
Jednostka

Wymagania

% (m/m)
% (m/m)

≤ 25
≤8

% (m/m)

0

%
miesiące

≥ 1,5
20
≥6

Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań

Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
białej,
żółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy
po wykonaniu, barwy:
białej,
żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu
barwy białej

Jednostka

Wymagania

Klasa

mcd m-2 lx-1 ≥ 200
mcd m-2 lx-1 ≥ 150

R4
R3

mcd m-2 lx-1 ≥ 150
mcd m-2 lx-1 ≥ 100

R3
R2

mcd m-2 lx-1 ≥ 100

R2

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

396

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Lp.
4

5

6

7

8

9

10
11
12

Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania,
barwy białej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
białej na nawierzchni asfaltowej,
białej na nawierzchni betonowej,
żółtej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej
- żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
białej na nawierzchni asfaltowej
białej na nawierzchni betonowej
żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
białej na nawierzchni asfaltowej
białej na nawierzchni betonowej
żółtej
Szorstkość oznakowania eksploatowanego
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach:
Czas schnięcia materiału na nawierzchni
w dzień
w nocy

Jednostka

Wymagania

Klasa

mcd m-2 lx-1 ≥ 50

RW3

mcd m-2 lx-1 ≥ 35

RW2

-

≥ 0,40
≥ 0,50
≥ 0,30

B3
B4
B2

-

≥ 0,30
≥ 0,20

B2
B1

mcd m-2 lx-1 ≥ 130
mcd m-2 lx-1 ≥ 160
mcd m-2 lx-1 ≥ 100

Q3
Q4
Q2

≥ 100
≥ 130
≥ 80

Q2
Q3
Q1

≥ 45

S1

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
wskaźnik
SRT

skala LCPC ≥ 6

-

≤1
≤2

-

h
h

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.,
powinny odpowiadać następującym warunkom:
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub
większa co najwyżej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie
może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm
długości wymaganej,
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć
większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i
± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2.

Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w
punkcie 6.4.1.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów

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
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu
wykonania robót, może być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania
grubowarstwowym,
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

materiałem

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym SST na
podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
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- dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi
elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę,
aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w
przypadku zauważenia niezgodności.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania oznakowania poziomego docelowego obejmuje:
-

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia
robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

Cena 1szt. wykonania separatorów ruchu U-25b obejmuje:
-

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
montaż oznakowania
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia
robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

Cena 1m2 wykonania oznakowania poziomego tymczasowego cienkowarstwowego
obejmuje:
-

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia
robót,
- usuniecie oznakowania po zakończeniu robót,
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- przeprowadzenie pomiarów
specyfikacji technicznej,

i

badań

laboratoryjnych
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wymaganych

w

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
2. PN-85/O-79252
3. PN-EN 1423

4. PN-EN 1436
5. PN-EN 1463-1

6. PN-EN 1463-2
7. PN-EN 1871
8. PN-EN 13036-4

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i
ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczące poziomego oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące
charakterystyki nowego elementu
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości
fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na
powierzchni: próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(RID/ADR)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249,
poz. 2497)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45 233

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

402

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.
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WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego dróg w ramach realizacji
inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych
z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego docelowego obejmuje:
- ustawienie słupków stalowych,
- przymocowanie tablic znaków drogowych,
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego tymczasowego obejmuje:
-

ustawienie i demontaż barier, tablic kierujących,
ustawienie i demontaż słupków stalowych i słupków do barier,
przymocowanie i demontaż tablic znaków drogowych do słupków stalowych,
ustawienie i demontaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej,
ustawienie i demontaż wszelkich elementów oznakowania pionowego użytego
do tymczasowej organizacji ruchu.

Projekt oznakowania tymczasowego i jego wykonanie wg niniejszych SST leży po stronie
Wykonawcy i ma być uwzględniony w kosztach ogólnych budowy
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały
umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami
ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją,
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice,
wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i
stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.
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1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesięcy od daty produkcji.
1.4.7. Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez
okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST B-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. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinien posiadać dla
swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną
jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację
zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe
stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.
Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z
odpowiednimi normami.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.
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,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora.

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi
przepisami. Opracowanie dokumentacji należy do Wykonawcy.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1. Zbrojenia
stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215. Posadowienie
fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.
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2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1 i SST,
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy
zaakceptowaną przez Inspektora.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200, PN-84/H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zwalcowań 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.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m
z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej
długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać
1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07,
lub inne normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady
przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć
łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się
poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
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2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461 i PN-EN 10240.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm.
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie
powłoki od podłoża.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla
pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku
uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych
bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien
wynosić 10 lat.
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.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na
życzenie odbiorcy:
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 –
10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna być wykonana z :
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- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 lub
PN-EN 10292,
- blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4,
- innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 lub
PN-EN 10292,
- blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4.
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może
być mniejsza niż 28 µm (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych

Parametr

Jednostka

Wymaganie

Wytrzymałość na
obciążenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie skupione
Chwilowe
odkształcenie
zginające
Chwilowe
odkształcenie skrętne

kN m-2

≥ 0,60

Klasa wg
PN-EN 12899-1
WL2

kN

≥ 0,50

PL2

mm/m

≤ 25

TDB4

stopień ⋅ m

TDT1
≤ 0,02
TDT3
≤ 0,11
TDT5
≤ 0,57
TDT6*
≤ 1,15
Odkształcenie trwałe
mm/m lub
20 % odkształcenia
chwilowego
stopień ⋅ m
Rodzaj krawędzi znaku Zabezpieczona, krawędź E2
tłoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica
Lico znaku nie może być P3
znaku
przewiercone z żadnego
powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysięgnikowych

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez
ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z
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narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym
obwodzie znaku,
- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć,
pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1
mm/m,
- podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montażowe powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania
podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny
do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne
do montażu
odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skręcanie,
- tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości
min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub
półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN88/C-81523 oraz PN-76/C-81521w zakresie odporności na działanie mgły
solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące
wymagania:
- narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy
wielkości tego promienia nie wskazano,
- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych)
wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki
sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich
łączenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki
drogowe klasy A, B, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w
aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno być wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych
typów folii,
- do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do
sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe
posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane
kształty z folii odblaskowych barwnych,
- dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem
zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
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- nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków
stałych,
- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do
znaków tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod
warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach.
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego,
nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią
typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne
(typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone
wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2.
Lp.
1

2

Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych
chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku R’

Właściwości
Współczynnik odblasku R’ (kąt
oświetlenia 5o, kąt obserwacji
0,33o) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

Jednostki
cd/m2lx

Wymagania
typ 1

typ 2

Współczynnik luminancji β i
współrzędne chromatyczności x,
y *) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

-

≥ 50
≥ 35
≥10
≥7
≥2
≥ 0,6
≥ 20
≥ 30
typ 1

≥ 180
≥ 120
≥ 25
≥ 21
≥ 14
≥ 8
≥ 65
≥ 90
typ 2

β ≥ 0,35
β ≥ 0,27
β ≥ 0,05
β ≥ 0,04
β ≥ 0,01
0,09 ≥β ≥ 0,03
β ≥ 0,17
0,18 ≥β ≥ 0,12
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3

Tablica 3.

β ≥ 0,27
β ≥ 0,16
β ≥ 0,03
β ≥ 0,03
β ≥ 0,01
0,09 ≥β ≥ 0,03
β ≥ 0,14
0,18 ≥β ≥ 0,12

Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw
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Barwa folii

Biała
Żółta typ 1 folii
Żółta typ 2 folii
Czerwona
Niebieska
Zielona
Brązowa
Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych
wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1
2
3
4
0,355
0,305
0,285
0,335
0,355
0,305
0,325
0,375
0,522
0,470
0,427
0,465
0,477
0,440
0,483
0,534
0,545
0,487
0,427
0,465
0,454
0,423
0,483
0,534
0,735
0,674
0,569
0,655
0,265
0,236
0,341
0,345
0,078
0,150
0,210
0,137
0,171
0,220
0,160
0,038
0,007
0,248
0,177
0,026
0,703
0,409
0,362
0,399
0,455
0,523
0,479
0,558
0,397
0,429
0,373
0,394
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i
odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola
średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej
1mm. Rysy nie mają prawa wystąpić.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż
podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa,
gładka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1.

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi
mm.
2.6.3.2.

0,14
0,10

Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi
±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808.
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Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4.

Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach
szczegółowych załącznika nr 1 są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w
tolerancji wymiarowej ± 5 mm,
- wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach
szczegółowych załącznika nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E
należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.
2.6.3.5.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ±
1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ±
2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością
w każdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm
nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż
1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o
szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10cm. Na
całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie
zniekształcają treści znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku
na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych
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oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy
znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo
ono zniszczeniu.
2.6.4. Obowiązujący system oceny zgodności
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent
dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i
oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny
zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.
2.7. Materiały do montażu znaków
Wszystkie 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. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem
prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na
mokro”,
- środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.

-
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Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie ulegały
przemieszczaniu i w sposób nieuszkodzony dotarły do odbiorcy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST B-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 umocnionego 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.
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i
kierujących pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany
do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny
być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie
więcej niż 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro”
lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205.
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Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora. Wykopy należy
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu
powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do
spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 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 z załącznikiem nr 1 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.
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o
powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na
nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora. Podobne
zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów,
niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inspektor.
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - 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 nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych,
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
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przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po
odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu
konstrukcję wsporczą

użytkowników

drogi

i

terenu

przyległego

-

przez

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do
niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
5.5.4. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią
pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna
część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż
0,15m.
5.5.5. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną
z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania
pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to
wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej
konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków,
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.7. Oznakowanie znaku
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą
następujące informacje:
a)
b)
c)
d)

numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1,
klasy istotnych właściwości wyrobu,
miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę
jeśli nie jest producentem,
e) znak budowlany „B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.
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Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej
odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 .
Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi
w tablicy 4.
Tablica 4.

Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów

Lp.

Rodzaj badania Liczba badań

Opis badań

1

Sprawdzenie
powierzchni

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad
użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

2

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10
badań z wybranych losowo
elementów w
każdej dostarczonej partii
wyrobów liczącej do 1000
elementów

Ocena
wyników badań

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w
punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową
(lokalizacja, wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z
punktem 5.3,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
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- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem
5.4 i 5.5,
- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego docelowego obejmuje:
- szt. (sztuka), dla ustawienia słupków stalowych, konstrukcji wsporczych, ,
- szt. (sztuka), dla ustawienia słupków blokujących U-12c,
- szt. (sztuka), dla przymocowania tablic znaków drogowych,
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego tymczasowego obejmuje:
- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontażu barier, tablic kierujących,
- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontażu słupków stalowych i słupków do
barier,
- szt. (sztuka), dla przymocowania i demontażu tablic znaków drogowych do
słupków stalowych,
- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontażu tymczasowej sygnalizacji świetlnej,
- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontażu pozostałych elementów tymczasowej
organizacji ruchu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-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 ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę
poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być
podstawą odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
Cena 1 szt. ustawienia słupków stalowych, konstrukcji wsporczych,
przygotowawcze,
-

prace

wykonanie projektu fundamentu,
wykonanie wykopu i fundamentu pod słupki,
wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcję,
zakup i dostarczenie materiałów,
ustawienie słupków do znaków drogowych
zasypanie dołu,
wywóz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
pomiary i badania.

Cena 1 szt. przymocowania tablic znaków drogowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znaków drogowych, z użyciem
sprzętu mechanicznego,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
16. PN-76/C-81521

17. PN-83/B-03010
18. PN-84/H-74220
19. PN-88/C-81523
20. PN-89/H-84023.07
21. PN-B-03215
22. PN-B-03264
23. PN-EN 40-5
24. PN-EN 206-1

Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie
nasiąkliwości
Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego zastosowania
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na
działanie mgły solnej
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe.
Wymagania.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
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25. PN-EN 485-4:1997

26. PN-EN ISO 1461
27. PN-EN 10240

28. PN-EN 10292

29. PN-EN 10327

30. PN-EN 12767
31. PN-EN 12899-1
32. prEN 12899-5
33. PN-EN 60529
34. PN-EN 60598-1
35. PN-EN 60598-2
36.
37.
38.
39.

PN-H-74200
PN-EN ISO 2808
PN-91/H-93010
PN-S-02205

419

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na
zimno
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej
granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo
w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń
drogowych. Wymagania i metody badań
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne
typu
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy
oświetleniowe drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Przepisy związane
40. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)
41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)
43. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
44. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik
odblasku definicja i pomiary)
45. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
46. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych oraz stojaków rowerowych w ramach realizacji
inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych
z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających jest ochrona życia i zdrowia uczestników
ruchu drogowego, zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców oraz pasażerów
pojazdów poprzez uniemożliwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Urządzenia zabezpieczające ruch zlokalizowane są pomiędzy jednią i
chodnikiem w okolicy skrzyżowania.
Zakres prac przy wykonaniu urządzeń zabezpieczających obejmuje:
− ustawienie słupków przeszkodowych ozdobnych
− ustawienie słupków betonowych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu
kołowego wykonane z kształtowników stalowych.
1.4.2. Zapory ze słupków betonowych - formy betonowe o różnych kształtach lub elementy
betonowe lub żelbetowe w formie słupów o kształtach przeważnie cylindrycznych o
niewielkich wysokościach i znacznych średnicach.
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.
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2.2. Rodzaje materiałów

−
−
−
−

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch
pieszy, objętych niniejszą SST, są:
słupki metalowe i elementy połączeniowe,
materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
prefabrykaty betonowe (żelbetowe),
beton i jego składniki
2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i
wyjątkowo z rur kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników:
kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników,
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z
tablicami od 6 do 13.

Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Dopuszczalne odchyłki,
Średnica
Grubość
Masa 1 m rury
%
zewnętrzna ścianki
kg/m
średnicy
grubości
zewnętrznej ścianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

± 1,25

± 15

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]
Średnica
Grubość
Masa
Dopuszczalne odchyłki,
zewnętrzna ścianki
1 m rury
%
mm
mm
kg/m
Średnica
Grubość
zewnętrzna ścianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20

± 1,0

± 15
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2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub
innej zaakceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad wpostaci
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.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
−
długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
−
długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m
z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,
jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PNH-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.3.3. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do
mocowania między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać
wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających
przed uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach
użytkowania:
a) umiarkowanych - 8 µm,
b) ciężkich
- 12 µm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2].
2.3.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać
wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być
zgodna z wymaganiami tablicy 14.
Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]
Minimalna grubość powłoki, µm,
Agresywność
przy wymaganej trwałości w latach
korozyjna atmosfery
10
20
wg PN-H-04651 [2]
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Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki
malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie
powłoki od podłoża.
2.4. Beton i jego składniki
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 wykluczało wyciek zaprawy z masy
betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej,
powinna być C12/15 lub C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 2061B-06250 [3]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co
najmniej „32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport
i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08
[46].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PNB-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z
zaleceniami PN- EN 206-1B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010
[9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa
lub SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
2.5. Prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych używa się tylko gotowych
elementów odpowiadających ofercie producentów, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli,
gmachów użyteczności publicznej, dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie
stożków ściętych, walców itp.) betonowych (lub żelbetowych) mogą być połączone
łańcuchami ogniwowymi wg norm: PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542
[40], PN-M-84543 [41].
Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie
z dokumentacją projektową lub SST.
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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.
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do
montażu elementów panelowych itp.
środków transportu materiałów,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w
grunt,
przewoźnych zbiorników do wody,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
sprzętu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty, słupki betonowe przewozić można
dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej
niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w
wiązkach. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów
należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów
metalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na
uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś
mieszankę betonową wg PN-B-06251 [4].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

−
−
−
−

W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót
przygotowawczych na zapleczu.
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:
wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków,
zamontowanie elementów w ramach z kształtowników,
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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.
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być
osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane
na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch
pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, słupki betonowe mogą być obłożone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
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.
5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [12].
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Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0
mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19.
Inspektor może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 19 jeśli uzna, że nie mają
one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych.
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady
w mm
Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości
sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.7. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

−

−

−

−

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować
pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą
natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz 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 lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1
[42] i PN-H-97052 [27],
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów
lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod
farbę,
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.)
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie
(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby,
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ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),
−
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
−
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym
wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST
lub Inspektor na wniosek Wykonawcy.
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, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako
rozpuszczalnika).
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.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Szczegółowe 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) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiałów,
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i
BN) dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą rury i kształtowniki,
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
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 20.
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Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Ocena
Lp. Rodzaj
Liczba badań Opis badań
wyników
badania
badań
1

2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sprawdzenie od 5 do 10
powierzchni badań z
wybranych
losowo
elementów w
każdej
dostarczonej
partii
Sprawdzenie wyrobów
liczącej do
wymiarów
1000
elementów

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do
ew. sprawdzenia
głębokości wad użyć
dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów
itp.
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi
lub sprawdzianami

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2.3.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań
podanych w punktach od 2.3 do 2.11.
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, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20
mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków,
rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów,
− oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],
− złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek,
barierek, płotków, barier łańcuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
Jednostką obmiarową przy słupkach i zaporach z kwietników betonowych jest
szt. (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 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.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier,
płotków, poręczy, paneli lub innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów
pomocniczych,
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy
betonowej w przypadkach jej użycia,
− zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający
stabilność,
− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu
przewidzianego w dokumentacji projektowej lub według zaleceń
Inspektora,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.paneli oraz innych
ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
− zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym
− doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych barier do stanu pierwotnego
(np. ponowne ułożenie rozebranego chodnika) przewidzianego w
dokumentacji projektowej albo według zaleceń Inspektora,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-

Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

03264
PN-H04651
PN-EN
206-1
PN-B06251
PN-B06712
PN-B10285
PN-B13051
PN-B19701
PN-B23010
PN-B32250
PN-H74219
PN-H74220
PN-H82200
PN-H84018
PN-H84019
PN-H84020
PN-H8402307
PN-H8403002
PN-H93010
PN-H9320002
PN-H93401
PN-H93402
PN-H93403
PN-H-

433

projektowanie
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie
agresywności korozyjnej środowisk
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoinach bezwodnych
Szkło płaskie zbrojone
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.
Gatunki
Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania.
Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco.
Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45

93406
PN-H93407
PN-H97051
PN-H97052
PN-H97053
PN-M06515
PN-M69011
PN-M69420
PN-M69775
PN-M80026
PN-M80201
PN-M80202
PN-M82054
PN-M8205403
PN-M84540
PN-M84541
PN-M84542
PN-M84543
PN-ISO8501-1

BN73/065801
BN89/107602
BN-

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania
powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów
nośnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego
przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i
badania
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości
mechaniczne śrub i wkrętów
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
żeliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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83/503202
BN88/673108
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Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
47.
Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i
Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.
Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
48.
49.
Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach
mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
50.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania
znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
(Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oświetlenia ulicznego w związku z realizacją inwestycji ”Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al.
Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidujące”.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych
i obejmują:
- roboty demontażowe,
- budowę linii kablowych oświetleniowych;
- montaż słupów stalowych oświetleniowych stożkowych wysięgnikowych wraz z
oprawami typu LED;
- montaż słupów stalowych oświetleniowych stożkowych prostych wraz z
oprawami typu LED;
- przestawienie istniejącej latarni oświetleniowej wraz konserwacją w nową
lokalizację;
- pomiary i czynności sprawdzające,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami
PN-76/E-05125, PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, PN-EN 13201, N-SEP-E-004
oraz ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęziania lub zakończenia kabla, np. mufa.
1.4.2. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego
innej linii kablowej, lub innego urządzenia nadziemnego, lub podziemnego.
1.4.3. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub działaniem łuku elektrycznego.
1.4.4. Średnie natężenie oświetlenia jezdni - stosunek strumienia światła padającego na
powierzchnię jezdni do jej pola.
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1.4.5. Równomierność oświetlenia - stosunek średniego natężenia oświetlenia jezdni do wartości
minimalnej natężenia oświetlenia na jezdni.
1.4.6. Stacja transformatorowa -jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdział, albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
1.4.7. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych
w gruncie, zapewniający z nim połączenie elektryczne.
1.4.8. Przewód uziemiający - przewód łączący zacisk uziemiający z uziomem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne”. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej STWiOR
są:
-- kable
w/g N SEP-E 004, PN-76/E-05125,
- kable YAKXS
w/g PN-93/E-90401,
- rury stalowe
w/g PN-80/H-74219
- przepusty HDPE
w/g ZN-96/TPSA-014,
- bednarka Fe/Zn 25x4mm
wg PN-89/H-92125
- złącza kablowe
wg PN-IEC439-1+AC, BN-91/8870-08
wg PN-90/B-03200,
- słupy oświetleniowe
- żelbetowe konstrukcje wsporcze
wg PN-87/B-03265,
- fundamenty konstrukcji wsporczych
wg PN-80/B-03322,
- oprawy oświetleniowe
w/g PN-79/E-06314,
- przewody YDY
w/g PN-87/E-90056,
- przepusty kablowe
w/g ZN-96/TP S.A.-014,
- bednarka
w/g .PN-67/H92328
- pręty stalowe
w/g PN –72/H93200
- styczniki
w/g PN-92/E-06150/41,
- rozłączniki bezpiecznikowe
w/g PN-93/06150/30 i PN-93/06150/10,
- łączniki krzywkowe
w/g PN-71/E-06150/51,
- bezpieczniki
w/g PN-91/E-6160/10,
- przekaźniki
w/g PN-86/E-88600 i PN-87/E-88611.
- lakier asfaltowy
w/g BN-75/6144-01
- rozdzielnice
w/g PN-IEC 439 –1 +AC ;1994
Składowanie materiałów:
Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

441

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica kręgu
większa od 40 średnic kabla ). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej
niż 3 krążki jeden na drugim. Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym
podłożu; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi
ułożone płasko.
Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w
miejscach, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu:
−
ciągnik kołowy 55-63kW(75-85KM),
−
podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny,
−
przyczepa dłużycowa 4,5 t
−
przyczepa do przewożenia kabli do 4 t,
−
samochód dostawczy 0,9t
−
samochód samowyładowczy 5t,
−
samochód skrzyniowy 5t,
−
samochód wieżowy z balkonem,
−
samochód laboratoryjny,
−
spawarka transformatorowa do 500 A,
−
zagęszczarka do wykopów,
−
wibromłot elektryczny 3kW,
−
urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy na ciągniku kołowym 600mm/1m,
−
żuraw samochodowy do 4 t.
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.
Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne”. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu
materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu.
Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie należy
przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach,
jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż
+4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40.
krotna średnica zewnętrzna kabla,
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zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub
przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo.
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia
bębna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu
zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami
ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione
Transport słupów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczególności
należy:
- słupy unosić dźwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytając w środku
ciężkości żerdzi
- ilość warstw nie powinna przekraczać dwóch
- stosować przekładki z belek drewnianych
- warstwy układać na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej,
- zabezpieczać klinami uniemożliwiającymi przemieszczanie się.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu
harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci
energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt.
1.3. STWiOR. Przebudowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.
5.2.
Montaż oświetlenia ulicznego
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną. Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić
przedsiębiorstwo wykonawcze.
5.2.2. Roboty ziemne
Linie kablowe
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku
rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta
promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy
niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu
kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie
mniejsza niż:
- 0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,
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0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami.
W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości
0,1 m, następnie, kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część
wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu
warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania współczynnika Is = 0,97 dla odcinków poza
korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego.
5.2.3. Montaż kabli w ziemi
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej
średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych o izolacji i powłoce polwinitowej – kable
typu YAKXS. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla
jest niższa niż –50 C / kable typu YAKXS. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie
przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się
o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o
grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą
część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu
warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania współczynnika Is = 0,95 dla odcinków poza
korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w
wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące
się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub
drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi
wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Każdą linię kablową należy na
całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co 10 m
oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość
wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi
nad kablem o kolorach:
niebieski
- dla kabli o napięciu do 1 kV,
Należy oznakować miejsca muf kablowych.
5.2.4. Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej
granicy rury, powinna wynosić co najmniej:
0,7 m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,
1,0 m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego.
W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel. Średnica zewnętrzna rury musi być
większa
od
50mm
i
jednocześnie
nie
mniejsza
niż:
1,5. krotna średnica kabla gdy układany jeden kabel,
φ 110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.
Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione.
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z materiału włóknistego i gliny.
5.3. Montaż słupów oświetleniowych
Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oświetleniowych powinna być wytyczona
przez geodetów. Fundamenty słupów dostosowane do występujących obciążeń dostarcza
wykonawca. Fundamenty słupów powinny być odporne na agresywne działanie środowiska
i całe zabezpieczone warstwą lakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Po
zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który winien
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wynosić co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.
Słupy ustawione na stanowiskach
powinny spełniać następujące wymagania:
− słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym
kierunku od osi pionowej może być :
r < 2h/300
gdzie :
h - wysokość części nadziemnej słupa,
− oś oprawy powinna być ustawiona prostopadle do ulicy,
− wnęka słupa o minimalnych wymiarach 100 x 300 mm powinna być usytuowana od
strony przeciwnej do najazdu - na zewnątrz od ulicy. Oś wnęki powinna tworzyć kąt 45°
z linią równoległą do osi ruchu. W miejscach, gdzie występują bariery ochronne, ekrany
akustyczne lub poręcze ochronne, słupy należy ustawiać tak, aby był łatwy dostęp do
wnęki z bezpiecznikami. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. We wnękach należy zainstalować tabliczki
bezpiecznikowe z odpowiednią ilością gniazd bezpiecznikowych.
5.3.1. Montaż opraw oświetleniowych
Przed zamontowaniem oprawy na słupie lub wysięgniku należy sprawdzić jej działanie
oraz prawidłowość połączeń. Oprawy na słupach lub wysięgnikach należy montować po
ustawieniu słupów. Oprawy i wysięgniki należy mocować w sposób trwały,
uniemożliwiający im obrót wokół osi. Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na
śruby z podkładkami sprężystymi. Przewody zasilające należy łączyć do odpowiednich
faz. Montowane oprawy powinny być czyste.
5.3.2. Montaż urządzeń zabezpieczających
Zabezpieczenie linii oświetleniowych powinno być umieszczone w szafce oświetleniowej,
zabezpieczenie opraw - na tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce słupa. Tabliczka
bezpiecznikowa (podziałowa) powinna mieć zaciski przystosowane do przekroju kabla
zasilającego.
5.3.3. Montaż instalacji przeciwporażeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają:
- słupy żelbetowe i stalowe,
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,
- oprawy oświetleniowe I klasy w obudowie metalowej.
Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków
śrubowych. Uziomy należy wykonywać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia
spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym
nałożonym, co najmniej dwukrotnie.
5.4. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni
Wszędzie gdzie kable oświetleniowe(lub inne projektowane urządzenia) są
zlokalizowane tak, że ich ułożenie wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją
po ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do
wykonania robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na przywróceniu
nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Uszkodzone
podczas rozbiórki elementy nawierzchni(płyty drogowe lub chodnikowe) należy przy
ponownym montażu zastąpić nowymi, a uszkodzone wywieść na składowisko odpadów i
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unieszkodliwić. Po odtworzeniu nawierzchni należy dokonać odbioru przez inspektora
nadzoru Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować :
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu,
- poprawność usytuowania słupów oświetleniowych.
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sprawdzić trasy linii kablowej,
sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz,
pomierzyć rezystancję izolacji kabla,
wykonać próbę napięciową izolacji kabla,
wykonać próbę napięciową powłoki kabla.
pomierzyć wartość oporności uziemień
zbadać stan urządzeń oświetleniowych,
zbadać zgodność średniego natężenia oświetlenia i równomierności z wymaganiami
normy,
dokonać obchodu trasy linii,
sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,
sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,
ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,
dokonać próbnego załączenia,
sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń,
zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika
Projektu.
Jednostką obmiaru robót jest:
- 1kpl. – dla robót demontażowych;
- 1m – dla budowy linii kablowych oświetleniowych(YAKXS 4x35+FeZn 25x4);
- 1m – dla budowy linii kablowych oświetleniowych(YAKXS 4x25+FeZn 25x4);
- 1szt – dla montażu słupów oświetleniowych stalowych stożkowych wysięgnikowych wraz
z oprawami ulicznymi LED(słup stalowy stożkowy z wysięgnikiem rurowym 1ramiennym, długość ramienia wysięgnika L=1m, wysokość zawieszenia oprawy H=7m,
oprawa z źródłem typu LED typ zgodny z dokumentacją projektową);
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- 1szt – dla montażu słupów oświetleniowych stalowych stożkowych prostych wraz z
oprawami ulicznymi LED(słup stalowy stożkowy prosty, wysokość zawieszenia oprawy
H=7m, oprawa z źródłem typu LED typ zgodny z dokumentacją projektową);
- 1szt – dla przestawienia istniejącego słupa oświetleniowego wraz z jego konserwacją;
- 1kpl. – dla pomiarów i czynności sprawdzających.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
8.1. Odbiór robót zanikających
Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi:
− ciągi rur
przed zasypaniem,
− kable ułożone w rowach
przed zasypaniem,
− mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem
− elementy uziemień przed zasypaniem
− zagęszczenie gruntu
Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część
składową obiektu inżynierskiego.
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny
Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy:
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami
prób montażowych,
− sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,
− dokonać próbnego załączenia,
− sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń.
− Sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do
Zakładu Energetycznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogólne".
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną, jakości
użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i pomiarów
kontrolnych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich
materiałów użytych do budowy oświetlenia oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie inne
czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Cena demontażu 1kpl urządzeń oświetlenia ulicznego obejmuje:
- przekopy próbne;
- ręczne odkopanie kablowych linii oświetleniowych;
- demontaż linii kablowych oświetleniowych;
- demontaż słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw oświetleniowych;
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- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem;
- transport materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz kosztami utylizacji
Cena budowy 1m linii kablowej oświetlenia(YAKXS 4x35+FeZn 25x4) obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce montażu materiałów potrzebnych do budowy linii kablowej;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych;
- wykonanie przepustów metodą bezwykopową;
- ułożenie w rowie kabli YAKXS 4x35;
- ułożenie w wykopie bednarki FeZn 25x4;
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe;
- zarobienie końcówek kabli;
- montaż muf z rur termokurczliwych na kablach;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem;
Cena budowy 1m linii kablowej oświetlenia(YAKXS 4x25+FeZn 25x4) obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce montażu materiałów potrzebnych do budowy linii kablowej;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,
- ręczne kopanie rowów kablowych;
- mechaniczne kopanie rowów kablowych;
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych;
- wykonanie przepustów metodą bezwykopową;
- ułożenie w rowie kabli YAKXS 4x25;
- ułożenie w wykopie bednarki FeZn 25x4;
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe;
- zarobienie końcówek kabli;
- montaż muf z rur termokurczliwych na kablach;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm;
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem;
Cena montażu 1szt. słupów oświetleniowych stalowych stożkowych wysięgnikowych wraz z
oprawami ulicznymi LED(słup stalowy stożkowy z wysięgnikiem 1-ramiennym, długość
ramienia wysięgnika L=1m, wysokość zawieszenia oprawy H=7m, oprawa oświetlenia ulicznego
z źródłem typu LED typ zgodny z dokumentacją projektową)obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce montażu materiałów potrzebnych do montażu słupa
oświetleniowego stożkowego wysięgnikowego wraz oprawą;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji słupa,
- wykopy pod fundamenty słupów;
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- zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemnej części słupa;
- montaż fundamentu;
- montaż słupa na fundamencie;
- montaż wysięgnika na słupie;
- montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych(oprawa uzgodniona z Miejskim Konserwatorem
Zabytków);
- wciągnięcie w słup YDY 3x1,5;
- montaż tabliczek bezpiecznikowych;
- obróbka kabli zasilających i podłączenie ich we wnęce słupa;
- podłączenie bednarki do zacisku uziemiającego słupa;
- wykonanie zerowania słupa;
- wykonanie uziemienia słupa wraz podłączeniem;
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.
- pomiary rezystancji uziemień;
- badanie instalacji pod kątem skuteczności ochrony od prażeń;
Cena montażu 1szt. słupów oświetleniowych stalowych stożkowych prostych wraz z oprawami
ulicznymi LED(słup stalowy stożkowy prosty, wysokość montażu oprawy H=7m, oprawa
oświetlenia ulicznego z źródłem typu LED typ zgodny z dokumentacją projektową)obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce montażu materiałów potrzebnych do montażu słupa
oświetleniowego stożkowego prostego wraz oprawą;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji słupa,
- wykopy pod fundamenty słupów;
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemnej części słupa;
- montaż fundamentu;
- montaż słupa na fundamencie;
- montaż na słupie opraw oświetleniowych(oprawa uzgodniona z Miejskim Konserwatorem
Zabytków);
- wciągnięcie w słup YDY 3x1,5;
- montaż tabliczek bezpiecznikowych;
- obróbka kabli zasilających i podłączenie ich we wnęce słupa;
- podłączenie bednarki do zacisku uziemiającego słupa;
- wykonanie zerowania słupa;
- wykonanie uziemienia słupa wraz podłączeniem;
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.
- pomiary rezystancji uziemień;
- badanie instalacji pod kątem skuteczności ochrony od prażeń;
Cena przestawienia 1szt. istniejącego słupa oświetleniowego wraz z jego konserwacją obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce montażu materiałów potrzebnych do przestawienia słupa
oświetleniowego wraz z oprawą;
- demontaż istniejącego słupa wraz z jego zabezpieczeniem do czasu ponownego montażu;
- konserwacja powłoki antykorozyjnej słupa, oraz konserwacja oprawy oświetleniowej;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie nowej lokalizacji
słupa,
- wykopy pod fundamenty słupów;
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- zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemnej części słupa;
- montaż fundamentu;
- montaż słupa na fundamencie;
- montaż na słupie opraw oświetleniowych;
- wciągnięcie w słup YDY 3x1,5;
- montaż tabliczek bezpiecznikowych;
- przełożenie kabli zasilających latarnię;
- obróbka kabli zasilających i podłączenie ich we wnęce słupa;
- podłączenie bednarki do zacisku uziemiającego słupa;
- wykonanie zerowania słupa;
- wykonanie uziemienia słupa wraz podłączeniem;
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.
- pomiary rezystancji uziemień;
- badanie instalacji pod kątem skuteczności ochrony od prażeń;
Cena wykonania 1kpl pomiarów i czynności sprawdzających obejmuje:
- pomiary ciągłości żył i rezystancji izolacji linii kablowych;
- pomiary rezystancji uziemień;
- badanie instalacji pod kątem skuteczności ochrony od porażeń;
- pomiary szafek oświetleniowych;
- pomiary fotometryczne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.
2.

N SEP-E-004
PN-74/E-06401

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt dla kabli do
60KV.
3. PN-90/E-06401/03
Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV.
4. PN-93/E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające
6,6 kV. Kable na napięcie 0,6/1kV.
5. ZN-96/TPSA-014
Rury z polichlorku winylu (RPCW).
6. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
7. PN-89/H92125
Stal, blachy i taśmy ocynkowane
8. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
10. PN-91/E-05009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
11 DIN/UDE-250/204
Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej.
12. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice skrzynkowe nisko napięciowe
13. PN-92/E-6150.51
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.
Aparaty i łączniki sterownicze.
14. PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
15. PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie 750 V do przewodów o przekroju do50 mm2.
16. PN-90/E-93002
Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i
podobnych.
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17. PN-93/E-06150.30

18. PN-92/E-06150.10
19. PN-92/E-06150.41
20. PN-87/E-88611
21. BN-83/3068-29

22. PN-87/E-90054

Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Rozłączniki,
odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z
bezpiecznikami topikowymi.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Styczniki i
rozruszniki do silników.
Przekaźniki elektroenergetyczne, przekaźniki pomocnicze.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączniki na napięcie do 660 V do
łączenia żył elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogólne
wymagania i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia.
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

10.2. Inne
[1] Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunków
Technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia
oświetlenia elektrycznego.
[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach
realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w
Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej
C16/20 z oporem.
Zakres robót przy wykonaniu krawężnika betonowego obejmuje:
− ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
gr 5cm, na wykonanej ławie betonowej z oporem,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki
dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiały
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu krawężników stanowiących obramowanie
nawierzchni są:
− krawężniki betonowe (do wykonania łuków o R<40m należy użyć krawężników
łukowych),
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonywania ławy pod krawężniki,
− materiały do wypełnienia spoin zaprawą cementową.
2.3.1 Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników
Wymiary krawężników betonowych: wysokość 30 cm; szerokość u podstawy 15 cm;
na szerokości górnej powierzchni, ścięcie ok. 3 cm (z wyokrągleniem punktu załamania)
na wysokości 12 cm od góry.
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w
sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika i opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Cecha

Załącznik

Kształt i wymiary
Wartości dopuszczalnych odC
chyłek od wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra
Dopuszczalne odchyłki od
C
płaskości i prostoliniowości,
dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
D
rozmrażanie z udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość na zginanie
F

2.3

Trwałość ze względu na
wytrzymałość

F

2.4

Odporność na ścieranie

GiH

Wymagania
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
Charakterystyczna
Każdy pojedyn.
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
3
6,0
> 4,8
Krawężniki i oporniki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2
oraz poddawane są normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej
Böhmego,
odporności
ściernej, wg
wg zał. H normy –
zał. G normy –
badanie
badanie
alternatywne
podstawowe
4
≤ 20 mm
≤ 18000 mm3/5000
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2.5

Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J
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mm2
a) jeśli górna powierzchnia krawężnika i opornika nie
była szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach użytkowania krawężnika i
opornika jest zada-walająca przez cały okres
użytkowania,
pod
warunkiem
właściwego
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało
odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu
polerowaniu.
a) powierzchnia krawężnika i opornika nie powinna
mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
a) krawężniki i opornika z powierzchnią o specjalnej
teksturze – producent powinien określić rodzaj
tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi
zmianami
we
właściwości
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane
za istotne
a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały
element,
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców
lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane
za istotne

W przypadku zastosowań krawężników na powierzchniach innych niż przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą
odladzającą), wymagania wobec krawężników i oporników należy odpowiednio
dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej
od szerokości krawężnika.
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące
materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw mieszankę cementu i piasku: z
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego 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 [12].
2.2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowych pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1 [4],
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników i oporników
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać
wymaganiom SST D-05.03.04a [2].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 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 być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
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Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów
lub beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie ławy,
- ustawienie krawężników
- wypełnienie spoin,
- roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań Inspektora Nadzoru:
- ustalić lokalizację robót,
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia
danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Przygotowanie podłoża pod ławy
Podłoże pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości profilowania konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego podłoża pod ławą powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.5. Wykonanie ławy
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

460

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

5.3.1. Ława betonowa
Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano ławy betonowe
z oporem.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio na podłożu gruntowym powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełniane bitumiczną masą
zalewową.
5.6. Ustawianie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników.
Światło (odległości górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej 2 cm na wjazdach. Światło krawężnika na
pozostałych odcinkach wynosi 12 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej.
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowopiaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
5.4.3. Wypełnienie spoin.
Spoiny krawężników i oporników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny
należy wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku
1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie
do krawężników ustawianych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników i oporników 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.
5.7. Roboty wykończeniowe.
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do
istniejących warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
wykonania robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w pkcie 2.
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 punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża pod ławę
Należy sprawdzać zakres wyprofilowanego podłoża oraz jego zagęszczenie.
Tolerancja dla szerokości profilowania wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno
być zgodne z punktem 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) 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.
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100 m długości ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) 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.
d) zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100m. Ławy ze żwiru
lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników i oporników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników i oporników w poziomie od linii
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika i
opornika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i oporników od
niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika
i opornika,
c) równość powierzchni krawężników i oporników, sprawdzane przez przyłożenie w
dwóch punktach na każde 100 m krawężnika i opornika, trzymetrowej łaty, przy czym
prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika lub opornika i łatą nie może
przekraczać 1 cm.
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-D-00.00.00.. „Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cementowopiaskowej, na wykonanej ławie betonowej z oporem,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-D-00.00.00.. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;
− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławą,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-D-00.00.00..
„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cementowopiaskowej, na wykonanej ławie betonowej z oporem:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławą,
− wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy betonowej,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. B-D-00.00.00.
Wymagania ogólne
2. D-05.03.04a
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002

4. PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN 1340:2004
i PN-EN
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250
7. PN-63/B-06251
8. PN-B-11111:1996
9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996
11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody
badań
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-08.01.02.
KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
CPV 45 233
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników
kamiennych w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych
i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem obramowania z krawężników betonowych na ławie z betonu C16/20 z
oporem.
Zakres wykonania obejmuje:
− ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki.
1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie
różnicy maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami.
1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie
różnicy pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm.
1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu.
1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi,
uzyskane z zastosowaniem obróbki mechanicznej.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Stosowane materiały
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Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu krawężników stanowiących obramowanie
nawierzchni są:
− krawężniki kamienne,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonywania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki kamienne
2.3.1. Wymagania ogólne
Krawężniki powinny spełniać poniższe wymagania ogólne:
- należy stosować krawężniki klasy I,
- należy stosować dwa typy krawężników:
a) uliczne – typ A, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na
różnych poziomach (dojazdy do rond węzłów),
b) drogowe (wtopione) – typ B, do oddzielenia powierzchni znajdujących
się na tym samym poziomie (do ograniczenia zabruków i zatok
autobusowych).
- jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m,
- w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem;
minimalna długość krawężników łukowych powinna wynosić 50 cm, długość
maksymalną określa producent; krawężniki łukowe powinny być
identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość
całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia
spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce
krawężników łukowych powinny być zaokrąglone,
- ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach
pionowych i poziomych nie przekraczających 2 mm; wymiary większych faz,
zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są stosowane, powinny być określone
przez dostawcę lub zamawiającego,
- na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów
montażowych,
2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 w
sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343
Lp.
Cecha
Norma
Wymagania
1

Dopuszczalne odchyłki, w mm
a) całkowitej szerokości i
wysokości
– pomiędzy
dwoma
powierzchniami ciosanymi
– pomiędzy
powierzchnią

PN-EN
1343,

Szerokość

Wysokość

zał. A

± 10

± 30

±5

± 30
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2

3

4

obrabianą i ciosaną
– pomiędzy dwoma
powierzchniami obrabianymi
b) na skosach krawężników z
fazą, w mm
– powierzchnie piłowane
– powierzchnie ciosane
– powierzchnie obrabiane
c) powierzchni czołowych
krawężników prostych, w mm
– prostoliniowość krawędzi
równoległych do powierzchni
górnej
– prostoliniowość krawędzi
prostopadłych do powierzchni
górnej, 3 mm od góry
– prostopadłość pomiędzy
powierzchniami górną i
czołową, gdy tworzą one kąt
prosty
– nierówności górnej
powierzchni
– prostopadłość pomiędzy
powierzchnią górną
i
powierzchnią tylną
d) promień krawężników
łukowych z powierzchnią
ciosaną lub obrabianą, w
porównaniu z powierzchnią
po obróbce mechanicznej
e) nierówności (wypukłości i
wklęsłości) powierzchni
czołowej, w mm
– ciosanej
– z grubą fakturą
– z drobną fakturą
Odporność na
zamrażanie/rozmrażanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W
przypadkach szczególnych
zastosowań – norma dopuszcza
inne rodzaje badań)
Wytrzymałość na zginanie, w
MPa,

Wygląd

469

±3

± 10
Klasa 1
±5
± 15
±5
ciosane
±6

±6

± 10

± 10
±5

2% wartości zadeklarowanej

+ 10,
+ 5,
+ 3,

– 15
– 10
– 3

PN-EN
12371

Odporne (≤ 20% zmiany
wytrzymałości na zginanie)

PN-EN
12372
PN-EN
1343,
zał. B
PN-EN
1343

Zalecone minimalne obciążenie
niszczące, w kN
25,0

1. Próbka odniesienia powinna
poka-zywać wygląd gotowego
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wyrobu oraz dawać przybliżone
pojęcie w odniesieniu do barwy,
wzoru uży-lenia, struktury i
wykończenia powierzchni
2. Nasiąkliwość (w % masy),
badana wg PN-EN 13755 [9],
powinna być zadeklarowana
przez producenta (np. 0,5÷3,0%)
3. Opis petrograficzny, wg PNEN 12407 [8], powinien być
dostarczony przez producenta
4. Chemiczna obróbka
powierzchni – stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrób
był jej poddany i jaki był rodzaj
obróbki
2.3.3. Przechowywanie krawężników
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg
typów, rodzajów, odmian i wielkości.
Krawężniki uliczne i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w
szeregu, na podkładkach drewnianych.
Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma
wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.
Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek
drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.
2.4. Materiały na podsypkę i do zaprawy
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw
- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 1971:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego 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.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu
twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach
o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na
paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet.
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Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków
trzywarstwowych).
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ławy betonowej pod krawężnik należy stosować beton klasy C16/20 wg
PN-EN 206-1 (B15 wg PN-88/B-06250) oraz specyfikacji D-05.03.01.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom Aprobaty Technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku
jazdy środka transportowego.
Krawężnik uliczny oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być przewożony tylko w
jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je
do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy
czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.
Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia,
układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych
środka transportowego.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne – przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki
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przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10
warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i
beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławą powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ławy
5.3.1. Ława betonowa
Ławę z betonu w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławę betonową 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-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004, przy
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą
zalewową.
5.4. Ustawianie krawężników kamiennych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległości górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosić 3cm przy wyspie dzielącej przejezdnej.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowopiaskowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
5.4.3. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

473

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”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
–
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
wykonania robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1),
–
sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w pkcie 2.
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 punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać zakres wyprofilowanego podłoża oraz jego zagęszczenie.
Tolerancja dla szerokości profilowania wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno
być zgodne z punktem 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) 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.
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100 m długości ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
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Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm.
d) zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100m. Ławy ze żwiru
lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
e) 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:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. 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
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 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 dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogólne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ustawienia krawężników kamiennych
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławą,
− wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy betonowej,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 206-1:2003
3.PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC
4. PN-88/B-06250
5. PN-63/B-06251
6. PN-B-11111:1996
7. PN-B-11112:1996
8. PN-B-11113:1996
9. PN-88/B-32250
10.BN-88/6731-08

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fragmentów chodnika z płyt
chodnikowych wskaźnikowych betonowych stosowanych na peronach przystanków
trolejbusowych i autobusowych oraz przejściach dla pieszych w ramach realizacji inwestycji:
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem chodników.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowe płytki wskaźnikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania części
nawierzchni chodnikowej przystanków komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w
innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadające specjalnie ukształtowane powierzchnie
rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych
i niedowidzących wchodzące w skład systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.
1.4.2. Płytki ostrzegawcze - prefabrykowane płyty betonowe ze specjalnie ukształtowaną górną
powierzchnią z wypustkami w kształcie stożka ściętego stosowane w celu zasygnalizowania
strefy decyzji. Służą do poinformowania osoby niedowidzącej, niewidomej, że w miejscu ich
występowania jest możliwość (lub konieczność) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
występowania znajduje się przejście dla pieszych przez jezdnię.
1.4.3. Płytki kierunkowe - prowadzące - prefabrykowane płyty betonowe ze specjalnie
ukształtowaną górną powierzchnią z wypustkami wzdłużnymi „wyniesione prążki”, stosowane
do wyznaczania kierunku przejścia przez jezdnię za krawężnikiem, do zasygnalizowania
bezpiecznej odległości od krawędzi peronów przystankowych, oznaczające pole wsiadania do
autobusu (sytuowane na wysokości pierwszych drzwi zatrzymującego się przy peronie pojazdu)
oraz do wyznaczanie ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących i niewidomych. Płytki te
mogą oznaczać także miejsce gdzie znajdują się schody, winda, wejście do budynku, lub
informator głosowy.
1.4.4. Płytki uwagi i informacyjne – prefabrykowane płyty betonowe ze specjalnie ukształtowaną
górną powierzchnią z wypustkami typu „wyniesione kwadraty”, stosowane do wyznaczania
miejsc skrzyżowań ścieżek kierunkowych i miejsc informacyjnych oraz wejść do obiektów
świadczących usługi ogólnodostępne.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 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:
- płyty wskaźnikowe,
- piasek na podsypkę
- cement do podsypki
- woda,

2.3.

Płyty wskaźnikowe

2.3.1. Typy płyt
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt wskaźnikowych:
- płytki ostrzegawcze (z wypustkami w kształcie stożka ściętego),
- płytki kierunkowe (prowadzące z wypustkami wzdłużnymi typu „wyniesione prążki”)
2.3.2. Odmiany kolorystyczne
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się odmiany:
1 - płyty standardowe - białe
2 - płyty barwione
Kolor płyt winien odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym lub
wykonawczym – RAL7042.
Wykonawca przed zamówieniem dostawy musi przedstawić Zamawiającemu próbki płyt
do ostatecznego zatwierdzenia barwy i dalszego porównania dostarczanych płyt z
wzorcowymi. Beton płyt winien być barwiony w masie, w związku z tym kolorystyka
płyt ma ograniczenia technologiczne pod względem jaskrawości.
2.3.3. Płytki wskaźnikowe - wymagania techniczne
2.3.3.1.

Kształt i wymiary wypustek

Kształt płytek kierunkowych, ostrzegawczych i informacyjnych przedstawiono na rys. 1,
2 i 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płytek wskaźnikowych (poza wypustkami)
podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje wypustek płytki prowadzącej na podstawie
normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje wypustek płytki
ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.
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`Rys.1a. Płytka kierunkowa prowadząca- szczegół powierzchni

a = 37÷39mm, b = 9÷11mm, c = 27÷29mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm)
zawsze h≥4.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek płytki prowadzącej na podstawie normy DIN 32984

Rys. 2a. Płytka ostrzegawcza – szczegół powierzchni

Rys 2b. Wymiary wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 3a. Płytka informacyjna – szczegół powierzchni

Rys. 3b. Wymiary wypustek płytki informacyjnej typu „wyniesione kwadraty”
2.3.3.2.

Główne wymiary płyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki głównych wymiarów płytek wskaźnikowych wg PNEN 1339
Długość
Szerokość [mm]
Grubość [mm]
Wymiary nominalne płyt
Klasa
[mm]
[mm]
(znakowanie)
Wymiary podstawy
300 x 300
400 x 400

3

±1

(R)

±1

±1

Grubość (bez wypustek) 80
1. Uwaga: Tolerancje długości, szerokości i grubości zmniejszone do ±1mm
2. Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości szerokości i grubości tej samej płyty
powinna być mniejsza od 2mm
Tablica 2. Maksymalne różnice między przekątnymi płytek wskaźnikowych wg PN-EN
1339
Klasa
Znakowanie
Maksymalna różnica
[mm]
3
2.3.3.3.

L

2

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Tablica 4. Wymagania wobec płytek wskaźnikowych, ustalone w PN-EN 1339 do
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
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1.1

1.2

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
D
rozmrażanie z udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość na zginanie
U

1.3

Trwałość ze względu na
wytrzymałość

F

1.4

Odporność na ścieranie

I

1.5

Odporność na poślizgnięcie

I

1.5 a
1.6.

Dodatkowe wymaganie:
Siła niszcząca

110

483

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
wytrz.
3

Charakterystyczna
wytrzymałość, MPa
6,0

Każdy pojedynczy
wynik, MPa
> 5.0

Płytki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej ściernej,
Böhmego,
odporwg zał. G normy
wg zał. H normy –
ności
– badanie
badanie alternatywne
podstawowe
3
≤ 23 mm
≤ 20 000 mm3/5000
mm2
Powierzchnia górna wypustek płytki winna mieć fakturę
antypoślizgową wysokości około 0.5mm.
Klasa odporności na poślizgniecie musi być co najmniej
R 12 według DIN 51130
Wykonane zgodnie z normą DIN 32984
Charakterystyczne
Minimalne obciążenie
obciążenie niszczące [kN]
niszczące kN]
11
8,8

Na płytki wskaźnikowe producent winien zapewnić minimum 10 letnią gwarancję na
właściwości mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i przejściach
dla pieszych.
Ponieważ norma PN-EN 1339 – Betonowe płyty brukowe – w zasadzie nie uwzględnia
płyt brukowych o dodatkowych cechach umożliwiających rozpoznawalność ich dotykowo lub
wzrokowo producent może przedstawić deklarację zgodności ich z odpowiednim normami DIN.
Płytki nie mogą mieć jednak właściwości fizycznych i mechanicznych gorszych niż podane w
tablicy 4 na podstawie kryteriów normy PN-EN 1339.
Na płyty wskaźnikowe producent winien zapewnić minimum 10 letnią gwarancję na
właściwości mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.
2.3.3.4.

Aspekty wizualne

Górna powierzchnia płytek wskaźnikowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy
PN-EN 1339 nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna
być zgodna z fakturą zatwierdzonych próbek płyt.
2.3.3.5.

Składowanie

Płyty wskaźnikowe powinny być dostarczane na budowę na paletach drewnianych
zamocowane przez producenta tak, aby uniemożliwić przesuw i możliwość uszkodzenia
podczas transportu i składowania.
2.4. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową
Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1.
Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spełniać następujace
wymagania normy PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawartość pyłów - F3,
nasiąkliwość – WA241).
Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
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Podsypka winna osiągnąć wytrzymałość R28≥14MPa.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni płytek wskaźnikowych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparko-ładowarek z osprzętem do przewozu materiału wewnątrz placu budowy
− zagęszczarek do podsypki
− ubijaków ręcznych do ubijania płytek,
− narzędzi brukarskich
− pił mechanicznych do cięcia płyt
− innego jeśli Wykonawca uzna, że jest niezbędny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport płytek
Płyty chodnikowe wskaźnikowe betonowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi
środkami transportu, po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi
chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Korytowanie wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być
mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić około 3 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Podbudowa
Płytki wskaźnikowe powinny być układane na podbudowie z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zgodnie z SST D-04.04.02.
5.5. Zasady układania płyt wskaźnikowych
Płyty przy krawężnikach i sąsiadującej nawierzchni z innych płyt chodnikowych i kostki
betonowej należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na
poziomie krawędzi sąsiednich elementów. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty należy układać zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Płyty mogą być przycinane. Płytek nie
należy dobijać zagęszczarkami płytowymi – dobijanie wykonać młotkiem brukarskim
poprzez elastyczną przekładkę.
Zaleca się układanie płytek ze spoiną szer. do 3mm w poziomie górnych krawędzi. Po
ułożeniu płytek, spoiny wypełnić drobnym piaskiem, lub miałem kamiennym.

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”
punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowych płyt wskaźnikowych
− deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych
płyt,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych płyt wg punktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materiałów
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które
budzą wątpliwości Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
-głębokości koryta:
o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm
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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 5.3
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać
± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą czterometrową co najmniej raz na
każde 5 m2 ułożonego chodnika z wmontowanymi płytami wskaźnikowymi i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny prześwit
pod łatą nie powinien przekraczać 0.5cm. Różnice wysokości przylegających krawędzi
płyt, kostki lub krawężnika nie mogą przekraczać 2mm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 10 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±
1 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 5 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową raz na działkę roboczą.
Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0.5 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Wypełnienie spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość. Szerokość spoin nie powinna być większa od 3mm.
6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia ułożonych płyt
Barwa, typ płyt i deseń ułożonych płyt należy na bieżąco kontrolować z dokumentacją
projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt
wskaźnikowych.

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, ST 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 chodnik,
− wykonanie podbudowy
− 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.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 chodnika z płytek wskaźnikowych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie materiałów
− ułożenie i zagęszczenie podsypki
− ułożenie i ubicie płytek
− wypełnienie spoin, oczyszczenie i pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
[1] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań
[2] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] PN-B-06250 Beton zwykły
[4] PN-EN 197-1Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
[7] DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
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[8] DIN 51130 Prűfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eingenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren
– Schiefe Ebene
[9] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Prüfung, Überwachung
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-08.03.01.
BETONOWE OPORNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV 45 233
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WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża w ramach realizacji
inwestycji: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
Zakres prac przy wykonaniu obrzeża chodnikowego dla obramowania chodnika, separacji i
opasek obejmuje:
ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na odcinkach prostych i na łukach o promieniu
do 20m na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.5cm
- ustawienie oporników betonowych 12x25cm na odcinku prostym i na łukach o promieniu do
20m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowe obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych
do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt
1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeża betonowe, gatunek 1 odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN80/6775-04/01 , warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej
cement do wykonania ław betonowych i podsypki cem.-piask.,
żwir lub piasek do wykonania podsypki.
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2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe
2.3.1. Beton do produkcji obrzeży
Do produkcji obrzeży należy stosować beton C25/30 wg PN-EN 206-1. Beton użyty do produkcji
obrzeży powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością poniżej 5%,
mrozoodpornością F-50,
ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 3mm.
2.3.2. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzeży betonowych 30x8 cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
długość, cm
±8
szerokość u podstawy, cm ± 3
wysokość, cm
±3

2.3.3. 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
obrzeży betonowych
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
Szczerby
ograniczających powierzchnie
i uszkodzenia
górne (ścieralne), mm
krawędzi i naroży: ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba maksymalna
- długość, mmm, max.
- głębokość, mm, max.

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
2 mm
niedopuszczalne

2
20
6

2.3.4. 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: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
2.4. Materiały na ławy betonowe
Do wykonania ławy pod obrzeża należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, którego
składniki powinny odpowiadać poniższym wymaganiom.
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż “32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż “32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt
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 B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem
się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża pod ławy
Podłoże pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości profilowania konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod podsypką powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie ławy betonowej
Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano ławy betonowe
z oporem.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio na podłożu gruntowym powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełniane bitumiczną masą zalewową.
5.4. Podsypka
Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
umieszczana w lawie betonowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.
5.5. Ustawianie 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. 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 B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt
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 Projektu 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.
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 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się
przez
przyłożenie
kątownika
do
badanego
naroża
i
zmierzenia
odchyłek
z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży
chodnikowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)
profilowanego podłoża pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
b)
wykonanie ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
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c)
ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4.,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
•
linii obrzeża w planie, które wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
•
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego
obrzeża,
•
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, powinno wykazywać całkowite
wypełnione badanej spoiny na pełną głębokość.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na
podsypce cementowo – piaskowej gr.5cm dla obramowania chodnika i opasek.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu
6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;
profilowane podłoże gruntowe,
ławy betonowe,
wykonana podsypka.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-D-00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m obrzeża betonowego dla obramowania chodnika i opasek obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiałów,
profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
wykonanie ławy cementowo-piaskowej,
ustawienie obrzeża betonowego,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-EN 206-1
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. PN-B-32250
9. BN-80/6775-03/01

10.BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D.09.00.00.
ZIELEŃ DROGOWA
CPV 77 310
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D.09.01.01.
PRZESTRZENNY UKŁAD ZIELENI
CPV 77 310
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1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasadzeń zieleni o funkcji ozdobnej na powierzchniach przeznaczonych
pod zieleń w przedsięwzięciu: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al.
Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z realizacją
projektu zieleni.
Prace związane z:
- oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni przeznaczonej pod zieleń;
- dowozem i rozłożeniem zakupionej ziemi żyznej dla nasadzeń drzew i krzewów;
- dowozem i rozłożeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnię trawnikową;
- dowozem i wyłożeniem ściółki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewów;
- sadzeniem projektowanych drzew;
- sadzeniem projektowanych krzewów w doły o wymiarach 0,5*0,5m;
- założeniem powierzchni trawnikowych na terenie płaskim;
- dowozem i rozłożeniem agrowłókniny pod krzewy i warstwę otoczaków;
- dowozem i wyłożeniem 6-cm warstwy otoczaków o frakcji Ø 8 - 16 mm;
- montażem systemów zabezpieczających klony sadzone w chodniku;
- pielęgnacją zieleni przez okres 3 lat.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody – Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.
1.4.1.

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój.
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od
5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych spełniająca następujące kryteria:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH
≥ 5,5.
W przypadkach wątpliwych Inżynier Kontraktu może zlecić wykonanie badań
w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym kryteriom.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

502

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.00.00. Zieleń drogowa

1.4.2.
Ziemia żyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozkładu materiału organicznego z dużą zawartością próchnicy;
- ziemia o strukturze gruzełkowatej, zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą
pojemność wodno-powietrzną;
- ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
1.4.3.
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w
szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym
przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkcie 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

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” punkt 2.
2.2.

Ziemia urodzajna - stosować do zakładania trawników.

2.3.

Ziemia żyzna - stosować do zaprawiania dołów dla nasadzeń drzew i krzewów.

2.4.
Materiał roślinny
Materiał roślinny musi być zgodny z Dokumentacją Projektową.
Dostarczone rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których
podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Wykonawca robót ma obowiązek dokładnego zapoznania się ze stanem zdrowotno –
technicznym drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń. Wyselekcjonowany materiał
roślinny musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
Materiał roślinny należy pozyskać ze szkółki specjalistycznej.
2.4.1.

Zalecenia jakościowe materiału roślinnego

Do nasadzeń miejskich należy stosować drzewa „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą
korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku. Drzewa o
ob. pnia pow. 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone siatką drucianą z drutu
nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzić jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w
plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiać w uprawie kontenerowej.

2.4.1.1.
Cechy drzew i krzewów
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w
szczególności:
- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór;
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czysty odmianowo;
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;
zdrewniały;
zahartowany;
prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia;
- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów.
- system korzeniowy drzew i krzewów;
zwarty,
silnie przerośnięty,
prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych,
nieprzesuszony,
o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej np. dla
drzew a o obw. pnia 14 – 18 cm. kopanych z bryłą korzeniową Ø bryły 55
– 65 cm.,
- pień drzew;
prosty,
bez odrostów poniżej miejsca szczepienia,
dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione),
- korona drzew;
symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym,
równomiernie rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany,
pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowej),
z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie
wielopniowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać
przewodnik,
bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form
kulistych),
odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do
wielkości całego drzewa,
barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte,
zwijające się, z plamami i odbarwieniami będącymi objawami
chorobowymi,
pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania,
- część nadziemna krzewów;
pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką
korzeniową, uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku
odmiany,
krzewy powinny mieć 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi
dla odmiany rozgałęzieniami;
barwa liści/igieł typowa dla odmiany;
pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania
Wady niedopuszczalne dla drzew i krzewów:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady po świeżych cięciach,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
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zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami
chorobowymi,
pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.4.1.2.
Cechy nasion traw
Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawników parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mieć przeznaczenie
do zakładania trawników o użytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie
intensywnego. Powinna się charakteryzować dużą tolerancją na wysokie temperatury
i suszę oraz wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik
powinien pojawić się w krótkim czasie.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku
powstania wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, będzie
ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym.
2.4.2.

Parametry materiału roślinnego do nasadzeń

2.4.2.1.
Drzewa
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry:
Nr
kol.

Nazwa łacińska

DRZEWA
Acer platanoides
1.
‘Olmsted’

Liczba
szkółk.

x3

Parametry
forma drzewa /
wys. / ob. pnia
(cm)

Forma sprzedaży

Wymagania jakościowe

Pa 200-220/
Ob. 16-18

bryła z siatką
drucianą
lub w pojemniku

Dobrze wykształcona
korona o szer. min. 150
cm

2.4.2.2.
Krzewy
Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry:
Nr
kol.

Nazwa łacińska

KRZEWY
Cotoneaster lucidus
2.
Taxus baccata
3.
‘Repandens’

Liczba
szkółk.

x2
x2

Parametry
W wysokość / S
szer. roślin (cm)

Forma sprzedaży

Uwagi

W 20-30
W 20-30

C2
C2

-

2.4.2.3.
Trawniki
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:
- czystość mieszanki co najmniej 90%,
- zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%,
- zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%,
Skład mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:
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- życica trwała (do 40%)
- kostrzewa czerwona - rozłogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kępowa (do 25 %)
- wiechlina łąkowa (do 20%)
Gatunki uzupełniające:
- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki
nasion.
2.5.
Przekompostowana kora drzew
Końcową pracą przy nasadzeniach drzew i krzewów powinno być ściółkowanie powierzchni
rozdrobnioną korą.
Korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia
roślin i dokładnym wyrównaniu ziemi.
Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastów i zarodników grzybów). Najczęściej stosuje się korę drzew iglastych. Odczyn
stosowanej kory powinien być obojętny.
Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę
grubości nie mniejszej niż 6 cm.
2.6.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
i udziałem procentowym składników (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.)
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzić od producentów
i importerów, którzy posiadają odpowiednie pozwolenie.
Przed wyborem nawozu należy dokonać analizy chemicznej podłoża w warstwie nośnej.
Wartości otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadać poziomowi, przy którym
substancje odżywcze będą dostępne dla roślin.
Nawozy należy aplikować na rośliny suche, dopiero później podlewać.
2.7.
Ekrany przeciwkorzenne i moduły kierunkujące korzenie
Ekran przeciwkorzenny służy do odseparowania strefy korzeniowej od przestrzeni
zajętych przez infrastrukturę podziemną, z kolei moduły kierunkujące korzenie otaczają
bryłę korzeniową i oddzielają ją od warstw podbudowy chodnika. Kierunkują korzenie do
głębszych warstw podłoża i zapobiegają uszkodzeniom nawierzchni.
Ekran przeciwkorzenny gładki
- przeznaczony do stosowania na większych głębokościach;
- wykonany z HDPE;
- szerokość ekranu: 1500 mm;
- grubość ekranu: 1 mm.
Materiał powinien tworzyć kompletny system wraz z pozostałymi elementami systemu
nasadzeń drzew w miastach. W celu łączenia poszczególnych ekranów należy użyć
systemowej taśmy do łączenia ekranów przeciwkorzennych.
Moduł kierunkujący korzenie
- wykonany z HDPE;
- ścianki z pionowymi karbami wspomagającymi ukierunkowanie korzeni w dół;
- otwór 1230 x 1230 mm;
- wymiar dolny 1400 x 1400 mm;
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wysokość 450 mm.

2.8.
System antykompresyjny
System antykompresyjny tworzy konstrukcję nośną przenoszącą i rozkładającą występujące
obciążenia, co zapobiega nadmiernemu zagęszczaniu podłoża wokół drzew. Jednocześnie
zawiera wolne przestrzenie, które wypełnione ziemią żyzną tworzą dodatkową objętość
gruntu przeznaczoną dla rozwoju systemu korzeniowego. Umożliwia to rozwój korzeni pod
nawierzchniami pieszymi i jezdniami.
System składa się z plastikowych modułów o wymiarach 25 x 25 x 9 cm, układanych w
trzech warstwach na równej, twardej powierzchni. Kolejne warstwy należy pojedynczo
wypełniać dobrze przepuszczalną glebą i lekko zagęszczać. Następnie system
antykompresyjny należy przykryć włókniną i dopiero na niej układać właściwe warstwy
podbudowy przeznaczone pod powierzchnie utwardzone.
Moduł systemu antykompresyjnego
- materiał – HDPE z recyklingu;
- wymiary – 250 x 250 x 90 mm;
- łączenie modułów na pióro-wpust;
- nośność – 800 kN/m2.
Włóknina systemowa
- dwuwarstwowa wzmocniona włóknina filtracyjna;
- materiał – polietylen/ polipropylen, wewnątrz siatka z HDPE;
- grubość ≥ 4 mm;
- gramatura ≤ 120 g/m2 x2;
- rozmiar oczka siatki ≤ 10 mm.
2.9.
Zestaw nawadniający
Zestaw składa się z okrągłego wlewu aluminiowego, rury perforowanej Φ 60 oraz rury
zejściowej o długości ok. 40 cm. Wlew wraz z rurą o długości 8 mb montowany jest ok. 1,5
m od pnia drzewa. Ma on za zadanie dostarczać składniki pokarmowe oraz wodę bryle
bezpośrednio po posadzeniu drzewa. Wlew należy zainstalować w nawierzchni chodnika.
2.10. Elementy małej architektury do zabezpieczenia klonów
Dla klonów pospolitych zaprojektowanych w nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Armii
Krajowej przewidziano zastosowanie osłon pionowych oraz krat w nawierzchni
utwardzonej wg wzoru zamieszczonego w projekcie. Oba elementy mają być stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7042).
Krata kwadratowa o wymiarach 1500 x 1500 mm, wykonana z profili, osadzona na ramie
montażowej.
Osłona pionowa o wys. 1500 mm, wykonana z sześciu prętów połączonych obręczą.
2.11. Otoczaki
Warstwa otoczaków o frakcji Ø od 8 - 16 mm.
2.12. Agrowłóknina do ściółkowania gleby
Agrowłóknina 50 gr/m2 czarna przeznaczona do ściółkowania gleby.
Stosować pod krzewy i warstwę otoczaków.

3. SPRZĘT
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3.1.
Ogólne wymagania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ”Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- samochodów transportowych, ciągników, przyczep;
- glebogryzarek, świdrów, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby;
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki);
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
- sprzętu ogrodniczego, jak; szpadle, łopaty, grabie, taczki.
3.3. Sprzęt do pielęgnacji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawników,
- aerator,
- piły, drabiny do pielęgnacji zadrzewień,
- sprzęt ogrodniczy, jak; szpadle, łopaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wodą pod ciśnieniem do zraszania trawników oraz węży i
wiader do podlewania.

4. TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2.
Transport materiałów
Do transportu materiałów (ziemia, kora, otoczaki) na plac budowy stosowane mogą być –
samochody skrzyniowe i samochody samowyładowcze lub zestawy ciągnikowe z
przyczepami samowyładowczymi.
4.3.
Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania używać cystern lub beczkowozów.
4.4.
Transport i przechowywanie materiału roślinnego
Do transportu materiału roślinnego powinny być stosowane samochody skrzyniowe z
zabudowaną skrzynią. Dopuszcza się inny transport pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania
powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.
- Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w polu powinny być wykopane z
odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym
rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być
nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia
sadzenia. Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadzeniu drzew na dnie wykopu.
Rośliny z uprawy kontenerowej – powinny mieć dobrze wykształcony, ale nie
przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty,
zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić.
Należy zwrócić uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
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Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być
skrócony do minimum (kilkanaście godzin). Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w
szkółce nie przesechł podczas transportu.
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być
odpakowany i przechowywany w następujący sposób:
- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i z
możliwością podlewania,
- wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
5.2.1.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Drzewa z systemami zabezpieczającymi
− wzdłuż ul. Armii Krajowej drzewa zaprojektowano w nawierzchni chodnika; aby
stworzyć im dogodne warunki do wzrostu należy zastosować systemy
przeznaczone dla drzew w miastach;
− miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową;
− drzewa sadzić w doły zaprawione ziemią żyzną oraz hydrożelem;
− drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III15.IV) lub jesienny (15.X-15.XI);
− w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej;
− drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach;
− roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na
jakiej rosła;
− drzewo należy stabilizować kotwami i taśmami przeznaczonymi do podziemnego
mocowania drzew;
− przed rozpoczęciem budowy chodnika należy wykorytować dół dla
nowoprojektowanych drzew oraz dla systemów antykompresyjnych;
− w pierwszej kolejności ułożyć ekrany przeciwkorzenne i trzy warstwy modułów
systemu antykompresyjnego, stopniowo wypełniać je ziemią żyzną;
− na systemie antykompresyjnym ułożyć włókninę a na niej moduł kierunkujący
korzenie;
− drzewa sadzić w moduły kierunkujące korzenie, dobrze ubijając ziemię;
− wokół modułu ułożyć zestaw nawadniający, zasypać go warstwą kruszywa
naturalnego;
− kolejno układać warstwy podbudowy i nawierzchnię chodnika (wg projektu
branży drogowej); w nawierzchni pozostawić otwór na wlew do zestawu
nawadniającego;
− zamocować kratę w nawierzchni utwardzonej oraz osłonę pionową; pod kratą
przewiduje się rozścielenie 6 cm warstwy szarych otoczaków; powierzchnię pod
otoczakami wyłożyć czarną agrowłókniną;
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− bezpośrednio po posadzeniu drzewa należy intensywnie podlać;
− podlewanie w okresie gwarancyjnym 1 raz w tygodniu przez cały okres
wegetacyjny;
− nawożenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do końca czerwca.
Krzewy
− miejsca sadzenia krzewów powinny być zgodne z dokumentacją projektową;
− między powierzchnią obsadzoną cisami, a powierzchnią utwardzoną, należy
pozostawić wolną przestrzeń o szerokości 0,5 m, która należy wyściółkować korą;
− między powierzchnią obsadzoną irgą, a krawędzią jezdni, należy pozostawić
wolną przestrzeń o szerokości 0,5 m, która należy wyłożyc otoczakami;
− w miejscu, w którym będą posadzone krzewy należy wykorytować dół o
głębokości 50 cm od poziomu drogi/chodnika;
− podczas sadzenia krzewów wzdłuż ul. Borchardta, należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych istniejących drzew;
− miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawić w całości żyzną ziemią;
− powierzchnie pod krzewy należy wyłożyć czarną agrowłókniną typu
„agrowłóknina do ściółkowania”; aby posadzić krzewy należy naciąć otwory w
agrowłókninie;
− stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową;
pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć
w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony;
− krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mieć zbliżoną wielkość i
pokrój;
− krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę”;
− w przypadku, gdy korzenie są nadmiernie zagęszczone i zawinięte w zewnętrznej
części bryły, należy je przyciąć na długość 15-20 cm;
− przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć na kilka godzin w wodzie;
− roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na
jakiej rosła;
− dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała
do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu
osiadaniu rośliny po posadzeniu;
− krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody;
− zaraz po posadzeniu przyciąć pędy nadziemne do wysokości 20cm, aby
zmniejszyć powierzchnię parowania wody;
− powierzchnię pod krzewami ściółkować 6 cm warstwą rozdrobnionej,
przekompostowanej kory.
5.2.2.
Pielęgnacja po posadzeniu drzew i krzewów
Pielęgnacja w okresie 3 sezonów wegetacyjnych polega na:
5.2.2.1 Nawożenie – wiosną,1 raz w roku;
- rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru
składników w glebie – około 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku;
- nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu;
- nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu;
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5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzeń w
miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od V-IX);
- jednorazowo należy dostarczyć 100 l/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;
5.2.2.3 Odchwaszczanie – 2 razy w miesiącu (od V – IX);
- usuwać chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokół drzew;
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać tylko ręcznie;
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością
i dopiero w drugim roku po posadzeniu;
- po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew;
- w każdym roku pielęgnacji należy uzupełnić 10 % powierzchni kory – 1 raz w roku.
5.2.2.4 Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku;
- cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących
się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki;
- cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku;
- cięcie krzewów irgi ma na celu uzyskanie odpowiedniej formy – należy przycinać je
w prostopadłościenne formy do wysokości 80 cm;
- cięcie krzewów tawuły ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia – przyciąć wczesną
wiosną;
- należy usuwać pędy chore, zamarłe krzewów, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania
się choroby.
5.2.2.5 Zabezpieczenie roślin na zimę
Młode rośliny są szczególnie wrażliwe na przemarzanie, dlatego należy je zabezpieczyć
na okres zimy:
- zabezpieczenie należy wykonać na przełomie października/ listopada – w okresie, po
pierwszych przymrozkach (rośliny się wtedy hartują) ale przed nastaniem mrozów;
zabezpieczenie należy zdjąć w marcu, najlepiej w dni pochmurne, aby uniknąć
nagrzewania się roślin promieniami słonecznymi
- drzewa należy okryć matami słomianymi; słomiane maty należy przymocować do
pnia drzewa w taki sposób, by go nie uszkodzić.
5.2.2.6 Dosadzenia wypadów – wiosną, 1 raz w roku;
- należy uzupełnić wypady drzew i krzewów liściastych w każdym roku pielęgnacji;
- wymiana roślin dotyczy: roślin uschniętych, uszkodzonych, suchych,
obumierających, chorych, nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych,
zniszczonych w wyniku wandalizmu, skradzionych itp. (z zachowaniem parametrów
jak w specyfikacji);
5.3.

Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1.
Wymagania dotyczące założenia powierzchni trawnikowych na terenie
płaskim
- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń;
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu
w stosunku do krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną;
- teren powinien być wyrównany i splantowany;
- nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi;
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siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu
(do połowy października);
do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki
do nasion;
przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie
wałem – kolczatką lub zagrabić;
przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub
przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu warstwą 0,5-1cm;
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody;
jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować
wału gładkiego;
stosować gotowe mieszanki traw;
nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2.

5.3.2.
Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników w ciągu 3 sezonów wegetacyjnych:
5.4.2.1 Koszenie trawników – min. 2 x w miesiącu (od IV – X);
- najważniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około
10 cm;
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm;
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – pierwsza połowa października;
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych
odstępach czasu;
5.4.2.2 Nawożenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem;
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku;
- trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu;
- od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas;
5.4.2.3 Nawadnianie trawników – przy braku systemu nawadniania podlewanie
trawników w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2 x w miesiącu (od IV-X);
5.4.2.4 Zwalczanie chwastów;
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie;
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i
dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika;
5.4.2.5 Uzupełnianie braków w trawnikach;
- Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji.
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5.4.

Wykonanie powierzchni wyłożonej otoczakami

5.4.1.
Wymagania dotyczące założenia powierzchni wyłożonej otoczakami
- teren przeznaczony pod otoczaki należy oczyścić;
- pod otoczaki należy rozłożyć agrowłókninę typu `do ściółkowania`;
- wysypać równomiernie warstwę otoczaków o grubości 6 cm;
- podczas wykonywania opaski wzdłuż ul. Borchardta, należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych istniejących drzew;
5.4.2.
Pielęgnacja powierzchni otoczaków
Pielęgnacja powierzchni otoczaków w ciągu 2 sezonów wegetacyjnych polega na:
- utrzymaniu w czystości; usuwaniu chwastów i liści – 1 raz w miesiącu;
- uzupełnianiu braków w powierzchni otoczaków – 1 raz w roku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2.
Kontrola nasadzeń roślin
Kontrola robót podczas sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzaniu:
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc
sadzenia,
- odległości sadzonych roślin; tolerancja +/- 5cm,
- wielkości dołów pod nasadzenia drzew i krzewów; tolerancja +/- 5cm,
- zaprawienia ziemią żyzną,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, wieku,
zgodności z normami,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
- zastosowania systemów zabezpieczających dla drzew posadzonych w chodniku;
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roślin;
- podlewania;
- zasilenia nawozami mineralnymi;
- uporządkowania terenu po posadzeniu;
- usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym pojemników, foli itp.
poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji.
6.3.
Kontrola trawników z siewu
Kontrola w czasie wykonywania trawników z siewu polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- składu mieszanki traw,
- gęstości zasiewu nasion,
- uporządkowania terenu po wysianiu,
- usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym worków, opakowań itp.
poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia; tolerancja – 2 % powierzchni niezadarnionej,
- występowania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów,
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.00.00. Zieleń drogowa

-

513

nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

6.4.
Kontrola powierzchni otoczaków
Kontrola w czasie wykonywania powierzchni otoczaków polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- zastosowania agrowłókniny pod warstwę otoczaków,
- nałożenia 6 cm warstwy otoczaków; tolerancja +/- 2cm,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest:
- szt. (sztuka) wykonania nasadzeń drzew i krzewów,
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników na terenie płaskim,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyłożonej otoczakami.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilość nasadzonych roślin powinien być zgodny z
wyliczonymi jednostkami, które wyszczególniono w projekcie branżowym „Przestrzenny
układ zieleni” i wykonywany w obecności Inżyniera Kontraktu.
Jednostką obmiaru pielęgnacji jest:
- szt. (sztuka) pielęgnowanych drzew i krzewów,
- m2 (metr kwadratowy) trawników na terenie płaskim,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni otoczaków.
-

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 8.
8.2.
Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeśli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór zieleni
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzeń. Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki
pomiarów powierzchniowych, zapisów w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych
bieżących kontroli materiału roślinnego.
Odbiorowi szczególnemu podlega stworzone środowisko glebowe dla drzew i krzewów wraz z
podsypką glebową powierzchni trawnikowych.
W przypadku zakładania i pielęgnacji zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i
ulegających zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dołów pod
nasadzenia, wyłożenie ziemi urodzajnej, rozłożenie i umocnienie agrowłókniny, sadzenie roślin,
podlewanie i nawożenie.
Odbiór robót porządkowych następuje po całkowitym uporządkowaniu terenu z
zanieczyszczeń oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne składowisko w celu
utylizacji.
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W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych,
Inżynier Kontraktu ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wykonanie i
wymianę na nową wadliwie przeprowadzone nasadzenia roślin i uzupełnienie braków w
powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonaną zieleń, wykonawca zrealizuje
na koszt własny w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność za nasadzenia drzew i krzewów oraz założenia powierzchni trawnikowych wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi winna być zgodna z projektem branżowym
„Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ zieleni”.
9.2.1.
Cena jednostki wykonania:
nasadzenia 1szt. drzewa i krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne
składowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dołów pod rośliny,
- wywiezienie wykopanej ziemi,
- zakup i dowóz ziemi żyznej,
- zaprawienie dołów ziemią żyzną,
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń,
- sadzenie materiału roślinnego,
- ściółkowanie powierzchni pod krzewami kora lub otoczakami,
- koszt systemów zabezpieczających drzewa posadzone w chodniku,
- zakup nawozów i wody.
1m2 trawnika na terenie płaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne
składowisko, wyrównanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni
- zakup i dowóz ziemi urodzajnej,
- rozłożenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- wałowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.
1m2 powierzchni wyłożonej otoczakami obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne
składowisko, wyrównanie powierzchni przeznaczonej pod otoczaki,
- zakup, transport i rozłożenie agrowłókniny pod warstwę otoczaków,
- zakup, transport i rozłożenie otoczaków o frakcji Ø 8-16 mm.
9.2.2.
Cena jednostki pielęgnacji:
1szt. drzewa i krzewu obejmuje:
- podlewanie,
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nawożenie,
odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
poprawianie misek wokół drzew,
uzupełnianie kory,
usuwanie zaschniętych kwiatostanów i części nadziemnych,
uzupełnianie wypadów materiału roślinnego.

1m2 trawnika na terenie płaskim obejmuje:
- koszenie trawników,
- odchwaszczanie,
- nawadnianie,
- nawożenie,
- uzupełnianie braków w powierzchni trawnika.
1m2 powierzchni wyłożonej otoczakami obejmuje:
- uzupełnianie otoczaków,
- utrzymanie w czystości kamieni (bez chwastów, liści itp.).
-

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627)
z późn. zm
2. Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232)- z późn. Zm
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania elementów małej architektury wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: rozbudowy
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana
Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem:
• demontaż i przestawienie ogrodzeń,
• demontaż kwiatonów (donic miejskich)
• montaż: krat ochronnych, ławek, ławek do przysiadania (przysiadków), koszy na śmieci,
pachołków i stojaków rowerowych.
•
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
z „Wymaganiami ogólnymi”.
Kwiaton - donica miejska, element prefabrykowany
Krata ochronna wokół drzew – element stalowy, składający się z kraty poziomej zamocowanej
w poziomie gruntu oraz elementów pionowych, służące ochronie drzew
Ogrodzenie - przegroda fizyczna.
Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.
W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5m
od osi ogrodzenia w kierunku od drogi.
Balustrada - konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest
ochrona pieszych przed spadnięciem ze skarpy.
Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczający jej wysokość.
Przeciąg (dolny lub górny) - poziomy element balustrady równoległy do pochwytu znajdujący
się bezpośrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni.
Szczeblinki - pionowe elementy miedzy przeciągami.
Słupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujący obciążenia
na fundament.
Ławka – konstrukcja stalowa na czterech nogach z siedziskiem drewnianym, przytwierdzona
do fundamentu.
Ławki do przysiadania (przysiadki) – konstrukcja stalowa usytuowana na dwóch nogach,
przytwierdzona do fundamentu z pochylonym drewnianym siedziskiem.
Śmietnik – o sferycznym kształcie konstrukcji stalowej z daszkiem obudowanym drewnianymi
lamelami.
Stojak rowerowy – konstrukcja składa się z rury stalowej, usytuowanej na fundamencie
betonowym.
Pachołek - słupek wygrodzeniowy betonowy
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące elementów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w „Wymagania ogólne” punkt 2. Elementy małej architektury będące wyrobami gotowymi są
zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Należy zastosować elementy w kształtach,
wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu
wymaga zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Zgodność materiałów z dokumentacją
projektową. Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.
2.2 Materiały
Ogólne wymagania dotyczące elementów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w „Wymaganiach ogólnych” punkt 2. Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem powinny
posiadać świadectwo zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez stosowną Jednostkę
Badawczą (np. ITB) i być dopuszczone do realizacji po uzyskaniu zgody przez Inżyniera.
Zastosowane materiały powinny być zgodne z projektem budowlano - wykonawczym.
2.3 Materiały do wykonania ogrodzenia
-

słupki stalowe,
pręty stalowe,
fundamenty betonowe (beton C16/20) pod słupki,
zestaw malarski do antykorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych.

2.4 Materiały do wykonania stojaków rowerowych, ławek, przysiadków, koszy na śmieci,
krat ochronnych, pachołków
- elementy stalowe (konstrukcja),
- elementy gotowe
- elementy drewniane,
- fundamenty betonowe C16/20 – posadowienie,
- kotwy stalowe.
Stojaki rowerowe typu „poręczowego” powinny być wykonane ze stopu stali nierdzewnej,
kwasoodpornej typu AISI 304lub AISI 316.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 3.
Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych
robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy" i jest on
odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót
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określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną
technologią. Sprzęt używany do prac musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
3.2. Sprzęt
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i budową elementów małej architektury należy
stosować:
- koparki,
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,
- spawarki, młoty, palniki.
W razie potrzeby inny sprzęt specjalistyczny.
Wykonawca na żądanie Inżyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela
Inżyniera Projektu.
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
Wybór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy
dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji
Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. Wybrany sprzęt
powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4. Gotowe
elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
4.1.1. Transport mieszanki betonowej i cementu
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.1.2. Transport elementów stalowych
Elementy stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających ją przed i uszkodzeniami.
4.1.3. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu
zależy od odległości i warunków lokalnych.
4.1.5 Transport elementów małej architektury
(ławek, śmietników, stojaków rowerowych, ławek do przysiadania (przysiadków)).
Elementy małej architektury powinny być przeniesione w nowe miejsce odpowiednimi środkami
transportu, żeby uniknąć zniszczeń zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5.
Wykonanie wszystkich elementów małej architektury musi być wymiarowo, lokalizacyjne
jakościowo i kolorystycznie zgodne z dokumentacją projektową.
5.2. Rozbiórka ogrodzeń/ szlabanów
Ogrodzenia – należy rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Elementy ogrodzenia do ponownego
wykorzystania należy złożyć w odpowiednio przygotowanym wcześniej miejscu lub wywieść na
składowisko odpadów. Uzyskany gruz wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie jako
odpad. Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować.
Szlabany nr 1 i nr 2 należy zainstalować w nowej lokalizacji wg opracowania elektrycznego.
5.3. Wykonanie ogrodzenia
Ogrodzenie - należy wykonać (w nowej lokalizacji) wg rysunku technicznego z wykorzystaniem
istniejących elementów poza szlabanem nr 3. Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia.
Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na długości terenu o podobnej
niwelecie. Ogrodzenie należy posadowić na fundamencie betonowym.
5.4. Wykonanie (ławek, śmietników, stojaków rowerowych, przysiadków, krat ochronnych,
pachołków)
Gotowe elementy małej architektury takie jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, przysiadki,
kraty ochronne wykonać wg kart katalogowych oraz wg zaleceń producenta.
5.6

Materiały do wykonania elementów betonowanych „na mokro”

5.6.1. Wykonanie wykopów.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia oceny
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności
od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie.
5.6.2. Deskowanie, betonowanie fundamentów
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego
montaż i demontaż. Klasy betonu stosować wg projektu. Dodatki i domieszki chemiczne do
betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub wskazania
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami. Skład mieszanki betonowej powinien, przy
najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie. Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40cm
bezpośrednio z pojemnika. Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej
od ± 5°C, należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni.
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5.7 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
i doszczelnienie powłokami malarskimi w wytwórni, na budowie należy jedynie uzupełnić
ewentualne uszkodzenia powłoki oraz styki montażowe. Grubość powłoki metalizacyjnej
powinna być zgodna z wytycznymi produktu lub z zaleceniami producenta.
Wykonanie malarskiej powłoki gruntującej
Przed naniesieniem powłoki gruntującej całą powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Podłoże
powinno być oczyszczone z wszelkich ewentualnych produktów korozji np. białych produktów
korozji cynku. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona
tłuszczu kurzu, zanieczyszczeń stałych i soli. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nanieść
powłokę gruntującą w wyspecyfikowanej grubości. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to
natrysk bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla lub wałka. Wszystkie elementy stalowe
malowane pomalować na kolor biały. Grubość warstwy powłoki powinna być zgodna
z wytycznymi producenta.
Wykonanie powłoki międzywarstwowej
Powłokę międzywarstwową należy nanieść na powłokę technologiczną w przedziale czasu
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk
bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla lub wałka.
Wykonanie powłoki nawierzchniowej
Na powłokę międzywarstwową w przedziale czasu określonym przez producenta farby.
Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą
pędzla lub wałka.
Jeżeli malowanie odbywa się poza halą to należy zakończyć je na godzinę (w 20°C) przed
zachodem słońca. Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy.
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotność względna powietrza
podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%.
Przed wykonaniem powłoki nawierzchniowej Inżynier Projektu dokonuje odbioru powłok
dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb wykonanie napraw. Jeżeli w trakcie montażu
konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których powstania
w projekcie technicznym nie przewidziano, Inżynier Projektu może nakazać wykonania
dodatkowych warstw malarskich.
BHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów
o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier Projektu nie może nakazać
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Należy
dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy urządzeń
o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne.
Kolorystyka
Powłokę nawierzchniową należy wykonać w kolorystyce określonej w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 6.
6.2. Kontrola jakości wykonania ogrodzeń
Kontrola usytuowania ogrodzeń obejmuje:
• sprawdzenie wysokości ogrodzeń - różnica wysokości w stosunku do projektowanej
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nie powinna przekraczać 5 mm,
• sprawdzenie wychylenia od pionu słupków ogrodzeń - dopuszczalne odchylenie
nie powinno przekraczać 2 mm/m,
• wytyczenie lokalizacji ogrodzeń.
•
6.3. Kontrola jakości wykonania: ławek, koszy, stojaków rowerowych, przysiadaków, krat
ochronnych, pachołków
Kontrola wykonania elementów małej architektury obejmuje:
• sprawdzenie wykonania podłoża (fundamentów),
• sprawdzenie całości gotowych elementów (przytransportowanych od producenta),
• sprawdzenie zakotwienia elementów do podłoża,
• sprawdzenie elementów zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie oględzin
i pomiarów.
6.4. Kontrola jakości robót antykorozyjnych elementów stalowych
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić czy:
• nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego
oraz czy ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm,
• czy powierzchnia została oczyszczona i odtłuszczona.
Po oczyszczeniu pow. pod metalizację należy sprawdzić bezpośrednio przed metalizacją czy:
• powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czystości, nie występują
pozostałości zgorzelin, rdzy oraz czy występuje równomierne schropowacenie,
• powierzchnia musi być równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk,
• powierzchnia winna być dokładnie odpylona,
• nie upłynęło więcej niż dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jeśli upłynęło więcej
niż dwie godziny, piaskowanie należy powtórzyć.
Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:
• powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje
widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych,
• powłoka ma odpowiednia grubość,
• powłoka posiada przyczepność do podłoża.
Po wykonaniu doszczelnienia farbami kontrola jakości robót malarskich powinna być zgodna z
PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3 (przy czym przyczepność powinna być badana jedynie w
przypadkach wątpliwych)
Powyższe badania należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej
oraz Inżyniera Projektu.
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z:
PN-71/H-90752
PN-71/H-90753
PN-H-04684:1997
PN-EN ISO 2063:2005(U).

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w "Wymaganiach ogólnych" pkt 7.
Jednostką obmiaru jest:
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- 1m przestawionego ogrodzenia,
- 1szt. przestawionego szlabanu
- 1 szt. przestawionego kwiatonu (donicy)
- 1szt. - kosz na śmieci,
- 1szt. - ławka,
- 1szt. - stojak na rowery,
- 1szt. - przysiadka.
- 1 szt. – krata ochronna z pionowymi osłonami
- 1.szt 0- pachołek

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymaganiach ogólnych" pkt 8.
Odbiorowi podlegają roboty przygotowawcze (odbiór międzyoperacyjny) oraz roboty objęte
umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). Podstawą odbioru
międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku budowy
wykonania robót przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi
w SST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez "Wykonawcę" do realizacji kolejnej fazy
robót. Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku
budowy zakończenia wszystkich robót i spełnienia wymagań określonych w projekcie
technicznym, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w "Wymaganiach ogólnych" pkt 9.
Ceny jednostkowe uwzględniają zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie
i montaż elementu, oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty.
Cena przestawienia 1m ogrodzenia, obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
zapewnienie potrzebnego sprzętu,
−
odkopanie i demontaż słupków stalowych i prętów stalowych,
−
rozbiórkę fundamentów,
−
zasypanie dołów,
−
załadunek materiałów z rozbiórki na środki transportu,
−
zwrot szlabanu właścicielowi
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych nowych i z rozbiórki,
−
wykonanie wykopów pod fundamenty,
−
wykonanie fundamentów pod słupy,
−
osadzenie słupków i zalanie betonem wraz z regulacją w planie i pionie
oraz stabilizacją do czasu związania betonu,
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
wywóz na wysypisko i utylizację materiałów z rozbiórki,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Cena przestawienia 1szt. szlabanu, obejmuje:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prace przygotowawcze i pomiarowe,
zapewnienie potrzebnego sprzętu,
odkopanie i demontaż słupków stalowych i prętów stalowych,
rozbiórkę fundamentów,
zasypanie dołów,
załadunek materiałów z rozbiórki na środki transportu,
prace przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych nowych i z rozbiórki,
wykonanie wykopów pod fundamenty,
wykonanie instalacji elektrycznej wg odrębnego opracowania
wykonanie fundamentów pod słupy,
osadzenie słupków i zalanie betonem wraz z regulacją w planie i pionie
oraz stabilizacją do czasu związania betonu,
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
wywóz na wysypisko i utylizację materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Cena przestawienia 1szt. kwiatonu (donicy), obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
zapewnienie potrzebnego sprzętu,
−
demontaż kwiatonów (donic),
−
załadunek kwiatonów (donic) na środki transportu,
−
przewóz kwiatonów (donic) w miejsce wskazane przez właściciela
Cena wykonania ławki 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
wykonanie fundamentu pod kotwienie ławki,
−
zamontowanie ławki,
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Cena wykonania śmietnika 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
wykonanie fundamentu pod kotwienie śmietnika,
−
montaż śmietnika
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Cena wykonania stojaka rowerowego 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
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zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
wykonanie fundamentu pod kotwienie stojaka,
montaż stojaka
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Cena wykonania przysiadka 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
wykonanie fundamentu pod kotwienie przysiadków,
−
montaż przysiadaka
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Cena wykonania kraty ochronnej i osłon pionowych 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
wykonanie fundamentu pod montaż i kotwienie krat,
−
montaż krat i osłon
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
−
Cena wykonania pachołka 1szt obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
wykonanie dokumentacji warsztatowej,
−
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
wykonanie fundamentu pod montaż pachołka,
−
montaż pachołka
−
zasypanie wykopu fundamentów z rozplantowaniem pozostałego gruntu,
−
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
1. PN-H-84020
2. PN-EN 499:1997

3. PN-75/M-69703

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego
przeznaczenia. Gatunki.
Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania.
Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych.
Nazwy i określenia.

4. PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania wizualne.
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5. PN-EN ISO 12944-1-8
6. PN-B-06050
7. PN-EN 206-1:2002
8. PN-EN 197-1:2012
9. PN-EN 12620
10. PN-EN 1008
11. PN-EN 934
12. PN-EN 13043:2004
13. PN-EN 12620:2004.
14. PN-EN 13043:2004
15 .PN-B-10021
16. PN-B-06050

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich .
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton.
Cement portlandzki klasy 32,5.
Kruszywa.
Woda do betonów powinna być „odmiany 1.”
Domieszki do betonów.
Piasek.
Kruszywo do betonu.
Żwir.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-01.02.02.
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CPV 45 100
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WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przy odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji
inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta,
Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową
infrastruktury kolidującej”.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką elementów obiektów budowlanych przebudowywanych wraz z w/w inwestycją.
Specyfikacja obejmuje następujące elementy:
− Studzienki piwniczne.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać przegląd obiektów
oraz terenu w celu ustalenia pozostałości (pojemniki, gruz, śmieci) oraz przyjęcia
sposobu ich utylizacji.
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:
− roboty przygotowawcze wraz z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu,
− sprawdzenie czy zostały odłączone wszystkie media,
− wysprzątanie obiektów wraz z odpowiednią segregacją odpadów,
− demontaż przekryć studzienek piwnicznych (kraty stalowe, blachy, itp.),
− rozbiórka cześci ścian studzienek z cegły ceramicznej pełnej,
− rozbiórka istniejących izolacji zewnętrznych ścian studzienek,
− wymianę studzienek piwnicznych z PVC wraz z izolacjami i przekryciem.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Materiał do zasypania wykopów
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Zasypanie wykopów wykonać wg dokumentacji projektowej oraz odpowiedniej
Specyfikacji technicznej „Zasypywanie wykopów”.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z założoną technologią.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.
Sprzęt używany do robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 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 wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 5.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych
roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego,
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

5.2.

Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów
budowlanych kubaturowych w stosunku, do których zostało to przewidziane w
przedmiarze i opisie robót. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy zostały
odłączone wszystkie media z obowiązkowym odpowiednim zapisem w Dzienniku
Budowy.
Dla każdego obiektu należy wykonać inwentaryzację w formie szkiców, zdjęć.
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Obiekty nieprzeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności w
taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń konstrukcji obiektów przylegających do
budynków podlegających rozbiórce. Zabrania się podkopywania fundamentów budynków
sąsiadujących z obiektami podlegającymi rozbiórce. Przed przystąpieniem do prac
rozbiórkowych należy sporządzić dokumentację fotograficzną w zakresie spękań i
zarysowań obiektów przylegających do budynków rozbieranych oraz z nimi
sąsiadujących. Na zauważone zarysowania lub spękania założyć plomby. Założyć repery
i wibrografy w charakterystycznych miejscach w/w obiektów (ściany, stropy itp.).
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy prowadzić stały monitoring geodezyjny
wraz z obowiązkowym prowadzeniem dziennika pomiarów osiadań i drgań.
Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3.

Wykonanie robót ziemnych
Wykonanie wykopów
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy PN-68/B-06050
oraz ze odpowiednią Specyfikacją Techniczną ST „Wykonanie wykopów”. Tyczenie
wykopów powinno być wykonane na podstawie osi głównych obiektu przez
wyspecjalizowanego geodetę. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z
przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu
harmonogramem robót.
Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego aktualne podkłady geodezyjne z
naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym
przez Inżyniera Kontraktu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze
Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w
trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową.
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.
Kolejność robót przy wykonaniu wykopów
Kolejność robót należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej i
harmonogramu robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać wykonanie ręcznych
przekopów
próbnych.
Grunty
z
wykopu
należy
przenieść
i spryzmować w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Grunt może być
częściowo wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inżyniera Kontraktu. Nadmiar gruntu należy odwieźć na zaakceptowane przez Inżyniera
Kontraktu miejsce.
Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe
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a)

metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego,
b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne
nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu, a dalsze prace prowadzić
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi
urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne należy przerwać i
powiadomić Inżyniera Kontraktu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych.
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.
Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli
dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna.
Zasypywanie wykopów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiednią
specyfikacją techniczną ST „Zasypanie wykopów”.
Zagęszczanie gruntu nasypowego
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość
zagęszczanych warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi max. 0,4 m
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy
i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa
od średnicy tarczy.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być
zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej
kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 0,90.
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy
polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy
przesuszyć.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub
lekkim sprzętem mechanicznym
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie
przejść sprzętu zagęszczającego
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prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

5.4.

Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy ich wnętrza uprzątnąć.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, Kierownik Projektu może polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której będzie określony przewidziany
odzysk materiałów.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych 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 wskazane przez Kierownika Projektu.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji przy rozbiórce należy składować w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia miejsca robót.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia gruzu oraz
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są
oczyszczone ze śmieci, torfów, gytii, namułów, wody).
Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów.
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 ,
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 ,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m3 elementów budowlanych,
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
Projektu, 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 ST „Wymagania ogólne” punkt
9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robót obejmuje:
− przegląd obiektów budowlanych oraz terenu w celu ustalenia zawartości oraz przyjęcia
sposobu ich utylizacji,
− roboty przygotowawcze (uprzątniecie elementów przewidzianych do rozbiórki),
− inwentaryzacja szkicowa budynków przewidzianych do rozbiórki,
− sporządzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie spękań i zarysowań obiektów
przylegających do budynków rozbieranych oraz z nimi sąsiadujących,
− sprawdzenie czy zostały odłączone wszystkie media z obowiązkowym odpowiednim
zapisem w Dzienniku Budowy,
− demontaż urządzeń i instalacji,
− demontaż przekryć studzienek piwnicznych,
− rozbiórka ścianek,
− rozbiórka izolacji studzienek piwnicznych,
− wymianę doświetlaczy piwnicznych z PVC,
− zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym żwirowo-piaskowym warstwami o
zagęszczeniu Is≥0,97, wraz z dowozem i kosztem gruntu
− segregacja odpadów materiałów rozbiórkowych,
− utylizację i segregację odpadów,
− transport materiałów na legalne składowisko odpadów wraz z kosztami składowania i
utylizacji,
− wywóz złomu na złomowisko z odzyskiem kosztów,
− uporządkowanie terenu po rozbiórce, plantowanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

10.2.

Normy
[1].
BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[2].
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
[3].
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
[4].
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[5].
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek.

Inne przepisy
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23 stycznia 2003.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-12.01.00.
STAL ZBROJENIOWA - WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45 262
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego elementów
betonowych wykonywanych przy odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji
inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie przy prowadzeniu
robót przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich elementów betonowych związanych z:
−
przygotowaniem zbrojenia
−
montażem zbrojenia
−
kontrolą jakości robót i materiałów
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do
40mm.
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca
Robót
jest
odpowiedzialny
za
jakość
stosowanych
materiałów
i wykonanie robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
2.1.

Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w
Budownictwie i atest hutniczy, w którym ma być podane:
−
nazwa wytwórcy
−
oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215
−
numer wytopu lub numer partii
−
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej
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masa partii
rodzaj obróbki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
−
znak wytwórcy
−
średnica nominalna
−
znak stali
−
numer wytopu lub numer partii
−
znak obróbki cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
−
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
−
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
−
sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215
−
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215
−
próba rozciągania wg PN/91/H-04310
−
próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy
oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.2.

Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego
o średnicy niemniejszej niż 1.0 mm.
Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm.
2.3.

Materiały spawalnicze

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
2.4.

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi,
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do
wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
powinien spełniać wymagania BHP

4. TRANSPORT
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00. Zbrojenie

549

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie.
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej
wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
5.1.2. Prostowanie prętów.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do
1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się
również cięcie palnikiem acetylenowym.
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od
wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela.

Średnica
pręta
[mm]
8
10
12
14
16
20
22
25
28

45
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
2.0

Kąt odgięcia
90
135
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
2.5
3.5
3.0
4.0

180
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
4.5
5.0
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32

2.5

3.5

5.0

6.0

5.1.4. Odgięcia prętów, haki.
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje
tabela Nr 1 (PN - 91/S - 10042)
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia.
Średnica pręta Stal gładka miękka
Stal żebrowana
zaginanego mm
Rak = 240 MPa
-

-

d < 10
d0 = 3d
10 < d < 20
d0 = 4d
20 < d < 28
d0 = 5d
d > 28
d - oznacza średnicę pręta

Rak<400
MPa
d0 = 3d
d0 = 4d
d0 = 6d
d0 = 8d

400 < Rak < 500
MPa
d0 = 4d
d0 = 5d
d0 = 7d
-

Rak > 500
MPa
d0= 4d
d0 = 5d
d0 = 8d
-

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy
d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie
haka, powinna być nie mniejsza niż:
5d
dla stali A-0 i A-I
10d dla stali klasy A-II
15d dla stali klasy A-III i A-III N
W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.

Montaż zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042).
Wymaga się następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych),
A-I, A-II, A-III, A-III N (PN - 91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementów nośnych.
Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do wbudowania pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041).
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inżynierskie wykonane z betonu.
Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys.
(PN - 91/S - 10042).
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
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zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej
wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed
betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą znajdować się
co najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może
wynosić 33 cm.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
•
•
•
•
•

0.07
0.055
0.05
0.03
0.025

m
m
m
m
m

dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych,
dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
dla prętów głównych lekkich podpór i pali
dla zbrojenia głównego dźwigarów
dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów
(PN-91/S-10042).

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia.
5.2.1.1.
Łączenie prętów za pomocą spawania.
W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń
prętów :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czołowe, elektryczne, oporowe,
nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolista,
czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

5.2.1.2.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych,
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

5.2.1.3.

Skrzyżowanie prętów.
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut
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o średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela Nr.2.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:
•
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie
powinno przekraczać 3 %
•
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm
•
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać
+ 25 mm
•
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może
przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym
pręcie.
•
różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać
+ 0.5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm.
Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
Parametr

Zakres tolerancji
Cięcia prętów
dla L < 6.0 m
( L - długość pręta w/g projektu)
dla L < 6.0 m
Odgięcia ( odchylenia w stosunku do
dla L < 0.5 m
położenia określonego w projekcie)
dla 0.5 m < L < 1.5 m
dla L > 1.5 m
Usytuowanie prętów
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagań projektu)
dla h < 0.5 m
b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą
grubością elementu)
dla 0.5 m < h < 1.5 m
dla h > 1.5m
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi
a < 0.05 m
prętami (kablami)
a < 0.20 m
a < 0.40 m
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów).
a > 0.40 m
d) odchylenia w relacji do grubości lub
b < 0.25 m
szerokości
b < 0.50 m
w każdym punkcie zbrojenia lub
b < 1.5 m
b > 1.5m
otworu
kablowego
b- oznacza całkowita grubość lub
szerokość elementu.

Dopuszcz.
odchyłka
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
< 5 mm
10 mm
15mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.
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Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne z protokołami odbiorczymi.
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową:
a) średnice użytych prętów,
b) rozstawy prętów,
c) rozstawy strzemion wzdłuż belek,
d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementów zbrojenia względem
poziomu,
e) długości prętów, odgięcia prętów, lokalizacje miejsc łączenia prętów,
f) otuliny zbrojenia,
g) połączenia zbrojenia zapewniające stabilizacje położenia zbrojenia w trakcie betonowania i
zagęszczania.
h) czystości zbrojenia.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje
się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką (średnica prętów) i
porównanie z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
8.2.

Szczegółowe zasady odbioru robót

8.2.1. Odbiór stali na budowie

−
−
−
−

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości,
w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno
zawierać:
nazwę wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy
wytopowej,
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−
−

masę partii,
rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie).

−
−
−
−
−

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla każdej wiązki prętów lub kręgu. Należy podać w sposób trwały:
znak wytwórcy,
średnicę nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie).

8.2.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia

−
−
−
−
−
−
−

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją Projektową
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
sprawdzeniu gatunku stali,
sprawdzenie czystości prętów,
zgodność kształtu prętów,
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
rozstaw strzemion,
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” .
Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuje:
−
prace przygotowawcze i pomiarowe,
−
zakup, transport i składowanie materiałów do miejsca wbudowania i innych czynników
produkcji,
−
wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych
−
oczyszczenie i wyprostowanie prętów,
−
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład),
−
montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
−
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz
usunięcie ich poza obręb budowy i utylizacja,
−
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
w specyfikacji.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1 PN-89/H-84023/06
Gatunki.

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
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2 PN-82/H-93215
Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych
temperaturach.
3 PN-80.H-04310
Próba statyczna rozciągania metali.
4 PN-78/H-04408
Technologiczna próba zginania
7 PN-ISO 6935-1
Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
8 PN-ISO 6935-1/AK
Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
9 PN-ISO 6935-2
Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane
10 PN-ISO 6935-2/AK
Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
11 PN-EN ISO 15630-1
Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 1.
Pręty, walcówka, i drut do zbrojenia betonu
12 PN-EN ISO 15630-2
Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 2.
Zgrzewane siatki do zbrojenia.
10.2. Inne dokumenty.
1
2

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa
żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa
gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-12.01.01.
ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-I
CPV 45 262
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia stalą klasy A-I elementów betonowych wykonywanych przy
odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu stalą
klasy A-I elementów betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej
ST „Wymagania ogólne”.

SST

są

zgodne

z

odpowiednimi

normami

oraz

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką S235JR. Pręty stalowe do zbrojenia
betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
Pozostałe wymagania jak w SST B-12.01.00.

3. SPRZĘT
Wymagania jak w SST B-12.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST B-12.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
5.2. Zakres wykonywanych robót wg SST B-12.01.00.
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka,
powinny być dla stali A-I nie mniejsze niż 5 d.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Zasady kontroli jakości jak w SST B-12.01.00.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-I zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Odbiór robót jak w SST B-12.01.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” .
Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuje:
prace przygotowawcze i pomiarowe,
zakup, transport i składowanie materiałów i innych czynników produkcji,
oczyszczenie i wyprostowanie prętów,
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład),
montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz
usunięcie ich poza obręb budowy i utylizacja,
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w SST B-12.01.00.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-13.00.00.Beton

561

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
B-13.00.00.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
B-13.01.00.
BETON KONSTRUKCYJNY
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
B-13.01.01.
BETON KONSTRUKCYJNY
CPV 45 363
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1. WSTĘP
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu,
kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru elementów betonowych wykonywanych przy odtworzeniu studzienek
piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonów oraz
elementów betonowych określonych w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wymienionymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu.

2. MATERIAŁY
Materiałami objętymi niniejszą SST są:
- beton konstrukcyjny,
Klasy betonu wg normy PN-EN 206-1:2003 zawiera poniższa tabela.
Klasa wytrzymałości
wg PN-EN 206-1:2003
C8/10
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton:
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Parametr

Wymagania

Zgodnie z:

maksymalny
nominalny górny
wymiar ziaren
kruszywa
klasa zawartości
chlorków
- w konstrukcjach
żelbetowych
- w konstrukcjach
sprężonych
nasiąkliwość
wodoszczelność

16 mm dla betonu ≥ C25/30

PN-EN 12620

Zawartość powietrza
Mrozoodporność

31.5 mm dla betonu < C25/30

nie większy niż Cl 0,40
nie większy niż Cl 0,20
do 5%
większa od 0.8 MPa (W8)(wg PN-88/B06250)
nie mniej niż 4%
ubytek masy nie większy od 5% spadek
wytrzymałości nie większy od 20% po
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F
150)

PN-S-10040
PN-EN 12390-8
PN-EN 206-1,PNEN 12350-7
PN-S-10040

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na
ściskanie. Betony wyższych klas muszą spełniać wymagania wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
2.1. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
•
wysoką wytrzymałość
•
mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym
•
wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Betony należy wykonywać przy użyciu cementów następujących marek:
• beton klasy C20/25, C25/30 - cement klasy 32.5
• beton klasy C30/37, C35/45, C40/50 - cement klasy 42.5
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S <60 %
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A do 7 %
• zawartość alkalidów do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2•C3A < 20 %.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się
rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do
wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów je dokumentujących.
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Obowiązkiem Inżyniera Projektu jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach
i nie rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 i BN88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010. Powinno
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych,
pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w
oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie,
wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube
Do betonów należy stosować wyłącznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod
warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez GDDKiA i uzyskania wyników
spełniających podane niżej wymagania. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom (
dla betonów C25/30 – C30/37):
• zawartość pyłów mineralnych do 1%
• zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 %
• wskaźnik rozkruszenia :
- dla grysów granitowych do 16%
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%
• nasiąkliwość do 1.2 %
• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 %
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (PN-B-11112:1996) nie
większa niż 10 %
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1 %
• zawartość związków siarki do 0.1 %
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25 %
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej
W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość
podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10 %.
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
•
•
•

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
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•
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/2
•
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń
obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić :
• ziarna 0 - 0,25 mm
14 ÷ 19 %
• ziarna nie większe niż 0.5 mm
33 ÷ 48 %
• ziarna nie większe niż 1mm
57 ÷ 76 %
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%
• zawartość związków siarki do 0.2%
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi
być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy
minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum zużycia wody. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3
frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa
niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w
ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej
10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy C30/37 i wyżej wykonywać z kruszywem o
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do
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betonu klasy C25/30 i C20/25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w
granicach podanych w poniższych tabelach poniżej.
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-16mm (dla betonu C25/30).
Bok oczka sita
[mm]
0.25
0.50
1.0
2.0
4.0
8.0
16.0

Przechodzi przez sito[%]
kruszywo do 16 mm
3
do
8
7
do
20
12 do
32
21
do
42
36
do
56
60
do 76
100

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-31,5mm (dla betonu C20/25).
Bok oczka sita
[mm]
0.25
0.50
1.0
2.0
4.0
8.0
16.0
32.5

Przechodzi przez sito[%]
kruszywo do 16 mm
2
do
8
5
do
18
8
do
28
14
do
37
23
do
47
38
do
62
62
do
80
100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 "Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda
powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonów o dużym
stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy
używać domieszek, których zestaw i działanie jest uzasadniony i spełnia wymogi „Ustawy o
Materiałach Budowlanych” oraz spełnia wymagania PN EN 934-2.
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2.8. Recepty betonów
Należy wykonać recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C ÷ +20°C) oraz w
temperaturach podwyższonych >20°C (domieszki opóźniające).
UWAGA: Wybór domieszek powinien być uzgodniony z Inżynierem Projektu, a ich stosowanie
powinno spełniać wymogi „Ustawy o Materiałach Budowlanych”.
Recepty betonów wykonywane są przez wykwalifikowane laboratoria i podlegają zatwierdzeniu
przez Inżyniera Projektu.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. Wytwórnia betonu wybrana przez wykonawcę
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Projektu.
Ponadto:
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inżyniera Projektu. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć
zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgotność atmosferyczną. Wagi do dozowania
cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na
rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny
być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. Zaleca
się minimalną pojemność pojedynczego zarobu na 0,75 m3. Do wykonania rusztowań i deskowań
należy użyć sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z założoną technologią.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonu
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z technologią
betonowania zaakceptowaną przez Inżyniera Projektu. W zależności od warunków betonowania
(miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca się stosowanie domieszek opóźniających
wiązanie betonu.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Nie dopuszcza się przenośników taśmowych do podawania mieszanki. Jednorodność mieszanki
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera Projektu jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków:
a) mieszanka betonowa powinna być konsystencji S2 lub S3,
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i
12° przy transporcie w dół,
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowej.
4.2. Transport materiałów do wykonania dylatacji
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania dylatacji powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zalecenia ogólne
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, SST oraz z
wymaganiami norm PN-88/B-06250 , PN-99/S-10040 oraz dokumentacją technologiczną
dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt
technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji,
– zestawienie koniecznych badań.
oraz wszelkie inne nie wymienione elementy mogące mieć wpływ na jakość wykonania
konstrukcji betonowych
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

574

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-13.00.00.Beton

5.2.2. Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1.
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań),
2.
wytworzenie mieszanki betonowej,
3.
podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
4.
pielęgnację betonu,
5.
rozbiórkę deskowań i rusztowań,
6.
wykańczanie powierzchni betonu,
7.
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi warstw
izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych
w betonową konstrukcję
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
5.4. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze,
o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe.
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny,
posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie
poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betony lub na powierzchni.
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze
mieszanki. Inżynier Projektu może zezwolić na stosowania środków napowietrzających,
plastyfikatorów, upłynniaczy itp. nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C,
za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier Projektu wyda każdorazowo dyspozycje
na piśmie z podaniem warunków betonowania. skład mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10°C, średnie
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe
wartościom 1.3 RbG . W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy
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uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechu betonu. Wartość stosunku c/w nie
może być mniejsza niż 2,0 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości określonych w
normie PN-EN 206-1. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać
następujących zasad:
•
stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości
•
zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c, charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika w/c
- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
•
400 kg/m3 dla C20/25 do C25/30
•
450 kg/m3 dla C30/37 do C40/50
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera
Projektu.
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.5.01. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i
akceptacji przez Inżyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera
Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Środki te nie mogą zostawiać tłustych
plam na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych i pylonów należy
stosować środki anty-adhezyjne jak dla betonów elewacyjnych - środki na bazie wosków
o konsystencji pasty,
• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą
grubość otuliny,
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie
w temperaturze niższej niż +5°C (nie niższej niż -5°C), jednak wymaga to zgody
Inżyniera Projektu oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +10 C w
chwili jej układania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
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czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod
bezpośrednim nadzorem Inżyniera Projektu.
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą
spada: w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zasypowej (do wysokości 3m) lub leja zasypowego teleskopowego (do
wysokości 8m)
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami
o średnicy <0:65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie
poziomej
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 s, po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym
• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i
charakteryzować się drganiami na całej długości
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być
trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany
w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty,
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą naprawczą PCC
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które
Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń
deskowań lub inna, wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0
cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione naprawczą zaprawą
cementową PCC. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PVC
lub podobnego materiału koloru szarego(rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze
środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem
uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny
być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. Zabrania się wyładunku mieszanki w
jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier Projektu
może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia
przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze
i w dni świąteczne.
Dodawane wszelkie środki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogą powodować barwienia
betonu.
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5.5.02. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych, należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
• w korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi
• w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać
mieszankę betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ja od
góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać
warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w
przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwsza warstwę mieszanki należy
zagęszczać wibratorami wgłębnymi
• w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny,
o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy
segmentami o wysokości do 2.0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem
pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu,
skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm przy
użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa
• gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu H >5,0 m wówczas betonowanie
kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do
40 cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny
i zagęszczać wibratorami wgłębnymi
• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy;
w płytach o grubości t >12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory
wgłębne; do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty
wibracyjne).
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania betonowanie oczepu winno być prowadzone
całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie
Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielęgnacji wyłącznie do polewania wodą. Bezpośrednio po
zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającemu odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inna wodą (maty, folie itp.). Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty).
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera Projektu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaj otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych.
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Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają
całkowicie
wykonawcę
zarówno
jeśli
chodzi
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych
i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).
5.8. Usterki wykonania
Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, jednakowego koloru, bez zagłębień
miedzy ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pęknięcia są
niedopuszczalne
1 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1cm oraz rozwartość nie przekracza
0,2mm.
2 Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują nie
większą niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany.
3 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
4 Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno
następować podczas betonowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Powierzchnie powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami
wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m
nie powinno przekraczać 1,0cm.
5 Równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST
określającej warunki układania hydroizolacji,
6 Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są
lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm,
7 Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcje stężeń
deskowań lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte
przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być
wypełnione betonem żywicznym.
Wszystkie uszkodzenia, pustki, wykruszyny i nierówności powierzchni przekraczające wartości
dopuszczalne, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające powinny być
skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie
zatwierdzonym przez Inżyniera Projektu. Bardzo duże ubytki i nierówności przekraczające 2 cm
należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inżyniera Projektu.
Wszystkie styki montażowe betonowania sekcjami dla belek policzkowych należy zeszlifować
lub wypełnić odpowiednimi środkami. Wykonywanie wszelkich napraw, jak szpachlowanie lub
szlifowanie należy wykonywać nie później niż na 7 dzień po rozdeskowaniu.
5.9. Deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami
roboczymi.
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5.10. Rusztowania
Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane
w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych
przez Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagane ogólne kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich
podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z
wymaganiami podanymi w ST,
b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do
akceptacji.
6.3. Badania składników mieszanki betonowej
Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić
kontrolę obejmującą:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005,
– obecności grudek gliny.
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla cementu
Klasa
cementu

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,
wczesna
po 2 dniach
po 7 dniach

normowa,
po 28 dniach

Początek
czasu wią-zania,
min

Klasa 32,5

-

≥ 16

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

Klasa 42,5

≥ 10

-

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

Klasa 52,5

≥ 20

-

≥ 52,5

-

≥ 45

Stałość objętości
(rozszerzalność),
mm

≤ 10

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny.
W przypadku gdy:
– czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:2005,
– cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002,
– obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2005,
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Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,
należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000,
– oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-34:1991,
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń
obcych),
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13.
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2009.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do
akceptacji.
6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
– konsystencja mieszanki betonowej,
– zawartość powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
– wytrzymałość betonu na ściskanie,
– nasiąkliwość betonu,
– odporność betonu na działanie mrozu,
– przepuszczalność wody przez beton.
Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-B-06250:1988 oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli
jakości betonu podlega akceptacji Inżynierowi Projektu. Projektant może określić dodatkowe
wymagania dotyczące kontroli jakości betonu.
6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć:
– + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be
– + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez regulację ilości plastyfikatora.
6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie
zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać:
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2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających:
Uziarnienie kruszywa [ mm ]
Zawartość
powietrza
[%]

0-16

beton narażony na czynniki
atmosferyczne

4,0 do 5,0

beton narażony na stały dostęp wody
przed zamarzaniem

4.5 do 5.5

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 próbek na partię betonu lub
na jeden element obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3,
12 próbek w przypadku
elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 1
próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie podlegają wszystkie
wyniki badania próbek pobranych z partii.
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 206-1:2003. W
przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki należy
sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 2061:2003.
Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej
określonej wg PN-EN 206-1:2003.
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być
przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na
próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej wiekowi
betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003.
6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu.
Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości
na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, zaleca się
wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych
miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.
6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie stopnia
mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze środkami
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odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-B06250:1988).
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie
mrozu powinno być wykonane wg PN-B-06250:1988, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu
solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach.
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące
warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:1988:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
niezamrażanych nie jest większe niż 20%,
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-B-06250:1988:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza
w żadnej próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu)
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się badanie
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to
obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych
zgodnie z PN-EN 12390-8, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.4.8. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub PN-B-06250:1988 i planem kontroli jakości oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier Projektu może zlecić przeprowadzenie
badania betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody:
– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2002),
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005),
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji),
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w
konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej
próbkach.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
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6.5.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą
widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i
zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości
i protokołami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem,
niwelatorem i porównanie z projektem. Badania polegają na stwierdzeniu:
• zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
• wielkości podniesienia wykonawczego,
• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzanie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, łatą i porównanie
z projektem oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:
• porównanie przekrojów poprzecznych z projektem
• ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych
• sprawdzenie rys, pęknięć i raków.
7. Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez:
• porównanie rzędnych z projektem,
• porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,
• ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
• badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.
6.5.2. Badania po zakończeniu budowy
Badania po zakończeniu budowy obejmują:
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie
pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie:
• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do
dojazdów
• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.
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6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane
w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.
6.6. Tolerancje
6.6.1. Fundamenty
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
a) ława fundamentowa w planie ± 5 cm
b) rzędne wierzchu ławy ±2 cm
c) płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm.
6.6.2. Konstrukcja
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
a) rzędne wierzchu ± 1 cm
b) pochylenie ścian 0.5% wysokości,
c) wymiary w planie ± 1 cm .
6.7. Kontrola rusztowań i deskowań
Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego
materiału zgodnie z:
– PN-S-10050:1989, PN-M-47900-1 do 3:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-S-10080:1993, PN-B-03163-1do 3:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem rusztowania,
– łączniki, złącza,
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych
stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),
– wielkość podniesienia wykonawczego,
– przygotowanie podłoża.
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
być:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem deskowania,
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz
porównanie z poziomem wymaganym.
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny
być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do niezależnych reperów. Pomiary te powinny
być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań
aż do wykonania próbnego obciążenia.
6.8. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.
Jednostką obmiaru robót jest:
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– 1 m3 betonu C30/37,

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót odnosi się do betonu konstrukcji. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy
sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do
ponownego odbioru.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za:
– ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzględnia
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu deskowań i
dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie konstrukcji, wyprodukowanie i
dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne
jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów roboczych oraz
oczyszczenie strefy betonowania, ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i
pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych,
będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące betonu
Cement-- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 196-1:2005
Metody badania cementu -- Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 196-3:2005
Metody badania cementu -- Oznaczanie czasu wiązania i
stałości objętości
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne – Badania -- Oznaczanie reaktywności
alkalicznej
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4:
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskazania
PN-76/B-06714.12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

1. PN-EN 197-1:2002
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
14. PN-EN 206-1:2003
Beton zwykły
15. PN-EN 27965-1:1994 Opakowania transportowe -- Worki papierowe
16. PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badanie
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych
17. PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za
pomocą młotka Schmidta typu N
18. PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie
19. PN-H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
20. PN-EN 934-2:2009
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2. Domieszki
do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie
10.2. Inne dokumenty
25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
26. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w
budownictwie komunikacyjnym. GDDP, 1998

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-13.00.00.Beton

587

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-13.02.00.
BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

588

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-13.00.00.Beton

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-13.00.00.Beton

589

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-13.02.01.
BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA
CPV 45 262
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wszystkich elementów betonowych wykonywanych przy odtworzeniu
studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze betonu podkładowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu.

2. MATERIAŁY
Zgodne z PN-EN 206-1:2003 „Beton zwykły” i PN-EN 206-1:2003 ze zmianami (PN-EN 2061:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) oraz ST
B.13.01.01.

3. SPRZĘT
Jak w SST B.13.01.01.

4. TRANSPORT
Jak w SST B.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBÓT
Jak w SST B.13.01.01.
5.1. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą :
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rzędne ± 1 cm
wymiary w planie ± 5 cm

Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego betonu
należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak przygotowana, aby
szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10 mm.
Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności przekraczających 5 mm wysokości i 5
mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności te nie mają ostrych krawędzi.
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań
podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych
niniejszych SST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w SST B.13.01.01.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest:
– 1 m3 betonu podkładowego,
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ilość m3 (m2) wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu deskowań i
dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie, wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce
wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), wykonanie
potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów roboczych oraz oczyszczenie strefy betonowania,
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i
usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg SST B.13.01.01.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej przy odtworzeniu studzienek
piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnej związanych z odtworzeniem
studzienek piwnicznych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnej procedury w
celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane według określonego procesu technologicznego
spełniają wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane badaniom w ramach kontroli
wewnętrznej nie muszą pochodzić z partii wyrobu stanowiącej dostawę.
Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobów przed wysyłką według warunków technicznych
ustalonych w zamówieniu, przeprowadzana na wyrobach mających stanowić dostawę, lub
partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu stwierdzenia, czy wyroby te
spełniają wymagania podane w zamówieniu.
Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument „Wystawiony przez wytwórcę, w
którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w
zamówieniu i podaje wyniki badań.”
Deklaracja zgodności z zamówieniem – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podania wyników
badań.
Atest - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, ze dostarczone wyroby są zgodne
z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli
wewnętrznej wyrobów.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i SST oraz zaleceniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do realizacji robót
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz
przedstawienia do akceptacji Zamawiającego n/w dokumentację wykonawczą :
a) Rysunki warsztatowe. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z
dokładnością do 1 mm.

2. MATERIAŁY
2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST -00.00 “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Akceptacja użytych materiałów.
Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii
materiałów.
Do budowy stosować można wyłącznie materiały posiadające Atest Hutniczy, aprobatę
Techniczną oraz Świadectwo Zgodności.
2.3. Stal konstrukcyjna
2.3.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy użyć stali S235JR wg PN EN 10025-2:2007.
Kształtowniki stalowe walcowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010.
Powierzchnia kształtowników walcowanych powinna być charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie
może zmniejszać się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki stalowe powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać żadnych, rozwarstwień, pęknięć i
śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.
2.3.1.1. Oznaczenie stali
Pełne oznaczenie zastosowanej stali konstrukcyjnej wg PN-EN-10025-2 zapisuje się w postaci:
S 235 JR.
2.3.2. Tryb postępowania przy dostawach stali.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji obiektów
inżynierskich muszą:
1)
być udokumentowane atestami hutniczymi ( świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006);
2)
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych.
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2.4. Materiały spawalnicze
Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny pod względem
wytrzymałościowym być dostosowane do materiału łączonych elementów.
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wytwórców tych materiałów. Na
Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej
danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii
łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały
pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na koszt własny Wytwórcy konstrukcji.
Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych:
•

•
•

dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010
dla drutów spawalniczych PN-EN ISO 14171:2010, PN-EN ISO 2560:2010,
dla topników do spawania łukiem krytym PN-EN ISO 14174:2012.

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji
dostawcy.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt służący do transportu, scalania i montażu musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w
celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności
przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na
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odpowiednich
podporach.
Niedopuszczalne
jest
długotrwałe
składowanie
stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji
lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie
eksploatowana.
Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być
przewożone w zamkniętych pojemnikach.
4.2. Odbiór konstrukcji po rozładunku
Wykonawca musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i wykonać ewentualne
naprawienia uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności
przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien być przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany.
Należy dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji, a także wszystkie elementy stalowe, które
będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub.
4.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i
odpowiadają założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny
przekraczać odchyłek podanych w PN-EN-1090+A1:2012.
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram
usuwania odchyłek. Inspektor Nadzoru może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez
obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wykonawca konstrukcji, a do
ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych.
Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności Inspektora Nadzoru.
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.
4.4. Transport elektrod
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i
topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody
wystąpiły białe wykwity nie może być ona użyta do wykonania robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
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5.1.1. Wymagane opracowania
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny
następujących opracowań:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej
- zestawienie ilości stali konstrukcyjnej.
Powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz warunki
zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowania te podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5.2.

Sposób wykonania elementów stalowych

Kształtowniki stalowe powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego
dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia.
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna być wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i złączy spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%,
mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej)
należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy
przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego
metalu.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubości. Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie
materiałów spawalniczych mających zaświadczenie o jakości.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów.
Stan techniczny sprzętu spawalniczego powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać
10%.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane
widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć.
W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości
spawanych elementów.
Elektrody do spawania stalowych elementów powinny spełniać wymagania normy PN-88/M69433.
5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką.
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej B.14.02.00. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj.
przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w
możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
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5.3. BHiP i ochrona środowiska.
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może
nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Rodzaje dokumentów kontroli przekazywanych Inspektorowi Nadzoru zgodnie z PN-EN
10204:2006.
Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania
materiałów, elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych
elementów powinny być przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są
wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka
sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich
badań.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań
podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy
stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki, elementy kotwienia są zgodne z dokumentacją
projektową, co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacji.
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i
nakrętek.
Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione
przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z
normami przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego
wyrobu.
6.2.2. Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych
6.2.2.1. Wymagania ogólne
6.2.2.2. Badanie spoin
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie
badań jest odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów
Inspektorowi Nadzoru. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak
po upływie 48 godzin po ich wykonaniu.
Badania wizualne
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu podlega
100% długości wszystkich spoin.
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6.2.2.3. Usuwanie wad spawania.
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu
badaniu w pełnym zakresie.
6.2.6. Usuwanie przekroczonych odchyłek
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie
lub wygląd, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzję o ich pozostawieniu
względnie usuwaniu.

7. OBMIAR
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kg. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z
projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian.
1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z
zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba
wymiarach nie są zaliczane do tonażu.
2. Ciężar śrub, nakrętek, ściągów i sworzni oraz elementów kotwienia, podkładek wlicza
się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów.
3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych.
4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu w ilości 1.8% ciężaru konstrukcji. Nie potrąca się
tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIÓR
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano ST „Wymagania ogólne".
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano ST „Wymagania ogólne".
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio :
- w zakresie wytwarzania konstrukcji:
• zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji,
• sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów,
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•
•
•
•
•

wykonanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej,
sporządzenie zestawienia ilości stali konstrukcyjnej,
wykonanie wszystkich wymaganych badań,
dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu wraz z kompletem łączników,
usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie,

- w zakresie montażu konstrukcji na budowie:
• odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników
montażu oraz montaż konstrukcji,
• sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów,
• wykonanie wszystkich wymaganych badań,
• wykonanie, rozbiórkę i usunięcie rusztowań i koniecznych urządzeń
pomocniczych,
• zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montażowych.
Usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca montażu
wykonuje na własny koszt.
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca
pracy.
9.1 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy.
10.1.1. Stalowe konstrukcje
PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1:2006

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków

10.1.2. Materiały
PN-EN 10204:2006
PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-H-97080-06:1984

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Ochrona czasowa - Warunki środowiskowe ekspozycji
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PN-B-06200
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10025-6+A1:2009

PN-EN 10113-1:1997
PN-EN 10130:2009
PN-H-93000:1984
PN-H-93010:1991
PN-EN-1090:2010
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10055:1999

PN-H-93407:1991
PN-H-84023-01:1989
PN-H-84023-02:1989
PN-H-84023-03:1989
PN-H-84023-04:1989
PN-H-84023-05:1989
PN-H-84023-06:1989
PN-EN ISO 9013:2008
PN-M-04251:1987
PN-H-01102:1973
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Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1:
Ogólne warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6:
Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej
granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie
Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych – Ogólne warunki dostawy.
Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do
obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
Stal węglowa i niskostopowa - Walcówka i pręty walcowane na
gorąco
Stal - Kształtowniki walcowane na gorąco
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Tolerancje kształtu i wymiarów
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Wymiary
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu,
wymiarów i masy
Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem,
walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i
wymiarów
Stal - Dwuteowniki walcowane na gorąco
Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne - Gatunki
Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa magnetycznie
miękka - Gatunki
Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i
taśmy - Gatunki
Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa zwykłej
jakości - Gatunki
Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej
jakości, niskostopowa i stopowa - Gatunki
Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakości
Struktura geometryczna powierzchni - Chropowatość powierzchni
- Wartości liczbowe parametrów
Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych

10.1.3. Spawalnictwo
PN-EN ISO 9692-1:2008

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące
przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe,
spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
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PN-EN ISO 5817:2009

Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z
wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według
niezgodności spawalniczych
PN-EN ISO 17659:2008
Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami
PN-EN ISO 17637:2011
Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy
spawanych
PN-EN ISO 17635:2010
Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali
PN-EN 583-5:2005
Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 5:
Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
PN-EN ISO 23279:2010
Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe Charakterystyka wskazań w spoinach
PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia
nieciągłości
PN-EN ISO 17640:2011
Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych
PN-EN ISO 11666:2011
Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych - Poziomy akceptacji
PN-EN ISO 17638:2010
Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe
PN-EN ISO 23278:2010
Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe
spoin - Poziomy akceptacji
PN-EN 12517-1:2008
Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze
stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy
akceptacji
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe
i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
PN-EN ISO 9692-1:2008
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące
przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe,
spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie
gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
PN-EN ISO 2560:2010
Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i
drobnoziarnistych – Klasyfikacja
PN-EN ISO 14341:2011
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo
do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali
niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja
PN-EN ISO 14171:2010
Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty
elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do
spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych –
Klasyfikacja
PN-EN 760:1998
Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem
krytym – Oznaczenie

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-14.00.00. Konstrukcje stalowe

607

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-14.01.01.
KONSTRUKCJE STALOWE
ZE STALI TYPU S235JR
CPV 45 223
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru elementów stalowych konstrukcji wykonanych ze stali typu S235JR, wykonywanego przy
odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu
elementów konstrukcji stalowych w ze stali o typu S235 JR.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe wg norm, ST „Wymagania ogólne” i SST B.14.01.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Na elementy zastosowano stal konstrukcyjną typu 235JR, która powinna spełniać warunki norm
PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10021:2009, pozostałe wymagania jak w SST B.14.01.00.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie
z
założoną
technologią
pozostałe
wymagania
wg
SST B.14.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST B.14.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SST B.14.01.00.
Zabezpieczenie
antykorozyjne
konstrukcji
stalowej
należy
SST B.14.02.01.

wykonać

zgodnie

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją. Po ukończeniu montażu
powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z SST B.14.02.01.
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP związanych
z w/w robotami. Dodatkowo należy dbać o czystość środowiska, a szczególnie z punktu widzenia
wymagań ekologicznych oraz określonych przez użytkownika w pozwoleniu budowlanym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zasady kontroli jakości jak w SST B.14.01.00.
Jakość robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót
wykonywanych w Wytwórni, wg SST B.14.01.00. Wykonawca ma obowiązek prowadzić
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru
robót
podano w ST „Wymagania ogólne” oraz
SST B.14.01.00. „Stal konstrukcyjna –Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 kg konstrukcji stalowej. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z projektem,
zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jak w SST B.14.01.00.
Jednostką obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej wraz z dostarczeniem jej na miejsce montażu i
montażem. Płaci się za wykonaną ilość konstrukcji stalowej zgodną z projektem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne”.
Cena 1 kg obejmuje:
- w zakresie wytwarzania konstrukcji:
• zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji,
• sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów,
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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wykonanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej,
sporządzenie zestawienia ilości stali konstrukcyjnej,
wykonanie wszystkich wymaganych badań,
dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu wraz z kompletem łączników,
usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie,

- w zakresie montażu konstrukcji na budowie:
• odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników
montażu oraz montaż konstrukcji,
• sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów,
• wykonanie wszystkich wymaganych badań,
• wykonanie, rozbiórkę i usunięcie rusztowań i koniecznych urządzeń
pomocniczych,
• zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montażowych.
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest płatne wg SST B.14.02.00.
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca
pracy.
9.1 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w SST B.14.01.00.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B.14.02.01.
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CPV 45 223
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementów
konstrukcji stalowej przy odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki
i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach
stalowych przez metalizację i obejmują:
* przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych,
* wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację wraz z
doszczelnieniem powłoką malarską,
* wykonanie zabezpieczenia dla powierzchni zabetonowanych,
* kontrola jakości wykonywania robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub
elektrochemicznej żelaza ze środowiskiem korozyjnym.
1.4.2. Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją.
1.4.3. Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca określona
funkcję w ochronie antykorozyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Elementy stalowe należy ocynkować metodą zanurzeniową zgodnie z PN-H-04684/03 z 1997r.
Minimalna grubość powłoki ocynkowanej 160µm.
Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Świadectwo Dopuszczenia wydane przez
IBDiM i zalecanych przez producenta do użycia na powierzchni ocynkowanej.
Doszczelnienie powłok ocynkowanych należy wykonać jako dwuwarstwowe przy użyciu farb na
bazie epoksydów lub poliuretanów. Grubości suchej powłoki gruntującej 50 µm i powłoki
nawierzchniowej 50 µm. Dokładny typ farby zostanie określony po przedłożonej Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Projektantowi przez Wykonawcę propozycji zestawów farb konkretnych
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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producentów. Jeżeli wytyczne producenta stanowią inaczej, co do wyspecyfikowanych wyżej
grubości warstw, należy przyjąć jako obowiązujące zalecenia producenta.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z założoną technologią. Sprężarki powietrza użyte do piaskowania i metalizacji powinny być
„bezolejowe” (z separatorem oleju). Ponadto przy metalizacji sprężarki powinny być wyposażone w
osuszacz powietrza wylotowego. Parametry sprzętu dopasować do przyjętej technologii i
urządzeń piaskarskich i metalizacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne”.
Materiały do napraw powłoki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Sposób
transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. Elementy montażowe w
czasie transportu z wytwórni na miejsce montażu muszą być tak zabezpieczone, aby nie
uszkodzić warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Usuwanie wszelkich uszkodzeń powłok
antykorozyjnych powstałych w czasie transportu obciążają wykonawcę konstrukcji stalowej.
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
5.2

Zabezpieczenie metodą zanurzeniową

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali
Przy oczyszczeniu powierzchni stalowej pokrytej powłokami malarskimi należy powierzchnie
wymienionych powyżej elementów stalowych oczyścić do 1 stopnia czystości wg PN-70/H-97050
wszystkie zanieczyszczenia i produkty korozji łącznie ze zgorzeliną, rdzą i szarą warstwą tlenkową
znajdującą się pomiędzy metalicznym podłożem, a warstwą zgorzeliny należy usunąć,
powierzchnia powinna mieć wygląd metaliczny, matowy o jednolitej, srebrno szarawej barwie.
5.2.2. Przygotowanie do zanurzenia
Elementy wysyłkowe konstrukcji mogą być poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu po
ostatecznym
odbiorze
i
uzyskaniu
zezwolenia
kontroli
technicznej.
W szczególności powierzchnie nie mogą posiadać zadziorów, odprysków po spawaniu, śladów
żużla spawalniczego. Ostre krawędzie muszą być wyokrąglone promieniem 2mm.
5.2.3. Odtłuszczenie
Do odtłuszczania stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu
powinna być wolna od smarów, olejów lub chłodziw. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na
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powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowościernego.
5.2.4 Oczyszczenie i schropowacenie powierzchni
Powierzchnia pod metalizację musi być oczyszczona do pierwszego stopnia czystości. Do
czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi
zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie
powierzchni. Chropowatość powierzchni powinna wynosić min. 50µm.
Powierzchnię należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po
oczyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką.
Przygotowana do ocynkowania ogniowego powierzchnia nie może być dotykana.
5.2.5 Cynkowanie zanurzeniowe
Cynkowanie zanurzeniowe należy wykonać niezwłocznie po przygotowaniu i odebraniu
powierzchni. Cynkowanie należy wykonać na takiej linii technologicznej, aby było możliwe
zanurzenie elementu w całości do temperatury 450°C.
Elementy przeznaczone do cynkowania zanurzeniowego powinny być wykonane ze stali
konstrukcyjnych o zawartości węgla i krzemu łącznie do 0,5%.
Nie zaleca się cynkowania elementów wykonanych z różnych gatunków stali.
Wymagania i badania dotyczące powłok ocynkowanych otrzymywanych metoda zanurzeniową są
zawarte w normie DIN 50976 oraz w normie zakładowej ZN-89/0001.
5.2.6 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach
Przed wykonaniem połączeń stalowych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50mm
po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy
wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe.
5.2.7 Wykonanie napraw i uzupełnień
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać
na wykonywaniu od nowa wszystkich czynności, tj. czyszczenia do I stopnia, cynkowania
natryskowego, naniesienia warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych farb
doszczelniających. Wytwórca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość
odbioru każdej czynności oddzielnie.
Wytwórca konstrukcji obowiązany jest wykonać ewentualne naprawy powłoki uszkodzonej w
czasie rozładunku konstrukcji na placu budowy.
W identyczny sposób napraw uszkodzeń powłoki - powstałych podczas montażu dokonuje
Wykonawca montażu.
5.2.8 Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego
Przed malowaniem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru powłok dotychczas
wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb wykonanie napraw wg zasad podanych powyżej.
Pozostałe, nienaprawione powierzchnie powinny być przed malowaniem umyte. Jeżeli w trakcie
montażu konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których
powstanie w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może
nakazać wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiającego.
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6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Przed czyszczeniem powierzchni cynkowanej zanurzeniowo należy sprawdzić czy:
- element wysyłkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na
wykonywanie cynkowania zanurzeniowego,
- nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre
krawędzie są wyokrąglone promieniem2 mm,
- czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone.
Po oczyszczeniu powierzchni pod cynkowanie zanurzeniowe należy sprawdzić bezpośrednio przed
zanurzeniem czy:
- powierzchnia jest oczyszczona do pierwszego stopnia czystości, nie występują
pozostałości zgorzelin, rdzy oraz czy występuje równomierne schropowacenie,
- powierzchnia musi być równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk
powierzchnia winna być dokładnie odpylona,
- nie upłynęło więcej niż dwie godziny od piaskowania do zanurzenia, jeśli upłynęło więcej
niż dwie godziny, piaskowanie należy powtórzyć.
Ocenę jakości należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym
(o mocy żarówki 100 W z odległości około 300 mm).
Po wykonaniu zanurzenia należy sprawdzić czy:
- powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje
widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych,
- powłoka ma grubość 160 µm z tolerancją -10 %, +20 %; pomiary należy wykonać
ultrametrem np. typu A-52; za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną
z minimum 7- odczytów na badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny
mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru ± 5%.
- badanie przyczepności warstwy cynku należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego
przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka cynku musi być
przecięta do podłoża. Przyczepność uznaje się za dobrą, gdy powłoka odrywa się od podłoża
kawałkami mniejszymi niż 5 mm2. Powłokę uznaje się za złą, gdy odrywa się całymi
kawałkami o powierzchni około 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy
usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i ocynkować na żądaną grubość.
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z PN-71/H-90752
i PN-71/H-90753.
Powyższe badania należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola wykonania elementu stalowego polega na sprawdzeniu jego zgodności z pomiarami
inwentaryzacyjnymi. Dopuszczalna odchyłka w wymiarach wewnętrznych wynosi ± 2mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych poprzez metalizację grubości 160 µm zgodnie z SST,
dokumentacją projektową i obmiarem konstrukcji.
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
Podstawą odbioru robót jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Dokumentacji
Projektowej, SST oraz innych warunków wynikających z postanowień Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Oceny pokrycia malarskiego dokonuje się po kilkudniowym okresie sezonowania
(metalizację ocenia się bezpośrednio po nałożeniu)
Sprowadza się ona przede wszystkim do:
- pomiaru grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808 i PN-EN ISO 2063:2005 (U) (dla
metalizacji i doszczelnionej metalizacji wynik pomiaru to średnia z dziesięciu
pojedynczych pomiarów na powierzchni 100cm2),
- oględzin powłoki na co najmniej trzech miejscach powierzchni różnie usytuowanych oraz
sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoża lub przyczepności między warstwowej wg
PN-EN 24624 lub PN-EN ISO 2063:2005 (U) Zał. A.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa 1m2 metalizowanej konstrukcji stalowej obejmuje:
− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji (wraz z dostarczeniem na plac
budowy),
− przygotowanie podłoża,
− naniesienie w warunkach warsztatowych lub na placu budowy warstwy powłoki
metalizacyjnej,
− doszczelnienie powłoką malarską,
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów,
− wykonanie wszystkich wymaganych badań,
− umożliwienie przedstawicielowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania
jego czynności,
− wykonanie i rozbiórka koniecznych rusztowań pomostów i osłon chroniących ludzi
i teren w obszarze robót,
− oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
− wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montażu napraw i uzupełnień
polegających na czyszczeniu i nanoszeniu powłok.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe)
2. PN-H-04684
Ochrona przed korozją – nakładanie powłok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby z
żelaza
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych.
Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości.
PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości.
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości
powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena
czystości powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok (Dodatek Ad1)
PN-EN ISO 2808:2000 Oznaczanie grubości powłok
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności
ISO 752
Zinc ingots.
PN-ISO 8503-1:1999 Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie
i definicja wzorców ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej.
PN-ISO 8503-2:1999 Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni po obróbce strumieniowościernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.
ISO 8502-9
Method for the conductometric determination of water-soluble
salts.
PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej - Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja
PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej - Żużel pomiedziowy
PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowościernej - Część 7: Elektrokorund
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementów betonowych przy odtworzeniu studzienek
piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów
deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu
izolacji bitumicznej – cienkiej elementów betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST „wymagania ogólne”.
1.4.1. m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu.
1.4.2. Izolacja powłokowa – wysokoplastyczna masa uszczelniająca na bazie tworzyw
sztucznych lub żywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu będzie preparat spełniający
wymagania SST.
Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę techniczną lub aktualne Świadectwo dopuszczenia
do stosowania. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację
zgodności (atest) potwierdzającą cechy materiałów.
Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie
żywic
epoksydowych
lub
modyfikowany
tworzywem
sztucznym)
wraz
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem
gruntującym.
Zastosowany środek powinien być przyjazny dla środowiska, można go stosować na podłoża
zarówno suche jak i lekko wilgotne, posiadający właściwości pokrywania ewentualnych rys (do
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
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0.1mm), wysokoplastyczny i rozciągliwy, odporny na wilgoć w powietrzu, odporny na starzenie
oraz na wody agresywne występujące w przeciętnym środowisku.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST jest np.:
2.1. Materiał do gruntowania
Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki
izolacyjnej wg PN-B-24620: 1998 - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Lepkość materiału gruntującego powinna umożliwiać jego penetrację w podłoże
betonowe bez tworzenia powłoki (błonki). Działanie polega na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków
przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej 60ºC.
Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na
Zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5ºC. Zależnie od stopnia porowatości
2.2. Materiały do izolacji właściwej
Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998 - produkowany jest z asfaltów
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę
asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na działanie wód agresywnych o
słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury
powyżej 60ºC. Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym
podłożu. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5ºC. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej 0, 8 do 1, 0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny.
Materiały bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji
− średnio-gęsty roztwór (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcieńczalnikiem organicznym,
− rzadki (R) roztwór asfaltu plastyfikowanego rozcieńczalnikiem - zgodny z PN - B - 24622
2.3. Materiały syntetyczne
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchni ścian.
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub
z własnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" bądź posiadać własny znak CE.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z założoną technologią.
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in. pędzle lub szczotki kielnie gładkie itp.

4. TRANSPORT
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00. Izolacje

631

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Pojemniki z masa dostępne są przeważnie w beczkach stalowych, które należy transportować w
pozycji stojącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością
przesuwania lub ocierania się.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna być lekko szorstka o wytrzymałości min 1.5MPa. Zaleca się przed nakładaniem powłoki
izolacyjnej powierzchnię betonową oczyścić przez piaskowanie. Podkład zawilgocony i
przemarznięty nie może być gruntowany. Krawędzie ostre należy sfazować (zukosować) zaś
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania
izolacji nie może być niższa niż 5°C.
5.2. Sposób wykonania izolacji
1.1.1 Szpachlowanie-Gruntowanie
Mieszanie poszczególnych składników gruntujących należy wykonać zgodnie z instrukcja
producenta.
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C.
Szpachlówkę rozprowadzać na podkładzie przy użyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C.
W czasie szpachlowania należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez producenta
zastosowanego środka.
1.1.2 Właściwa izolacja
Właściwą izolację powłokową należy wykonywać po wyschnięciu warstwy szpachlowej (min po
24 godzinach od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału należy wykonywać za pomocą
pędzli, wałków lub natrysku hydrodynamicznego wg zaleceń producenta.
Czas całkowitego schnięcia izolacji powłokowych waha się od 3 do 10dni i po tym okresie można
obsypać fundament gruntem, powłoka utwardza się pod wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych
z warunkami określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów
odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiory międzyoperacyjne
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Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
−
−
−

przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania
zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym
położenie warstwy właściwej

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m2 faktycznie wykonanej
izolacji obejmujące:
− przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania
− zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym
− położenie warstwy właściwej

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Płatność za 1 m2 przygotowanej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje :
−
−
−
−

dostarczenie materiałów na budowę,
wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka,
oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu budowy
celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Płatność za 1 m2 wykonanej powłoki izolacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje :
−
−
−

dostarczenie materiałów na budowę,
zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki izolacyjnej,
oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu budowy
celem odzysku lub unieszkodliwienia.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-EN 206-1:2003Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 2061:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)
2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony.
3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.
4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok
ochronnych.
5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.
7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
8. BN-68/6653-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno +
zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004
10.2. Inne
11. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie.
12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-15.02.00.
IZOLACJA GRUBA
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-15.02.04.
MEMBRANA KUBEŁKOWA
CPV 45 442
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji ścian membraną kubełkową zasypanych elementów betonowych przy
odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II
wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu
izolacji ścian folia kubełkową zasypanych elementów betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST „wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Folia kubełkowa:
−
−
−
−
−
−
−

rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE);
grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana,
wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm,
odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m2,
wytrzymałość na temperatury - -300C do +80oC,
właściwości chemiczne - nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji
chemicznych, odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych,
klasyfikacja ogniowa - B2.
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Listwa końcowa do folii kubełkowej:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
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Gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z założoną technologią.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne”, punkt 4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentów materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża powinna być mocne i równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności powinny być
wyrównane zaprawą cementowo-wapienną. Montaż folii kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach
od dnia wykonania wyrównania.
5.2. Wykonanie izolacji pionowej ścian z folii kubełkowej
Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany. W takim układzie
folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. Folię mocuje się
do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2.
Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń (punkty przylegające do ściany). Folię należy
łączyć na zakład o szerokości 20 cm. Miejsca łączenia zaleca się dodatkowo uszczelnić klejem
butylowym bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć. Dla lepszego zabezpieczenia
izolacji przed wilgocią i zabrudzeniem należy zastosować listwy końcowe. Mocowanie listew tak
jak folii w ilości 3 szt./mb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z
projektem technicznym i zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
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ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową robót jest m2 foli i mb dla listwy końcowej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Roboty izolacyjne, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
−
stanu podłoża,
−
jakości zastosowanych materiałów,
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować
sprawdzenie:
−
zgodności ich wykonania z dokumentacją (projektem budowlanym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem),
−
certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
−
prawidłowości przygotowania podłoży,
−
dokładności i szczelności wykonania.
Odbiór gotowej izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót,
przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna być odebrana, jeżeli wszystkie
właściwości izolacji są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych , albo
wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,
izolacja nie powinna być przyjęta.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne warunki płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów izolacji wykonanej zgodnie z
zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
B-20.00.00.
ROBOTY INNE

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

644

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00. Roboty inne

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00. Roboty inne

645

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-20.01.04.
DYLATACJE
CPV 45 223
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przy odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach realizacji inwestycji
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki
i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”.
1.2

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych pomiędzy odbudowywanymi
studzienkami piwnicznymi (elementy żelbetowe i doświetlacze PVC) a projektowaną
konstrukcją chodnika.
1.4

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2
2.2.1

Materiały do wykonania robót
Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca
przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą techniczną
wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.
2.2.2

Stosowane materiały

Do wykonania zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych mogą być stosowane materiały
wymienione w punktach 2.2.2.1 ÷ 2.2.2.7.
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2.2.2.1 Gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa
Płyta gąbczasta nasycona bitumem grubości 2 cm - należy stosować granulat korkowy wysokiej
jakości wymieszany ze spoiwem bitumicznym, umieszczony między dwiema warstwami
mocnego papieru nasyconego asfaltem. Płyty powinny być trwałym materiałem, odpornym na
działanie czynników chemicznych. Płyty muszą być wodoodporne i odporne na gnicie.
2.2.2.2 Płyta styropianowa grubości 2 cm.
2.2.2.3 Masa uszczelniająca z kitu trwale plastycznego
Jako masę uszczelniającą można stosować kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod
wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej
gumy. Kit powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz
paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach
eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać
bardzo dobrą przyczepność do betonu. Wymagania dla kitu uszczelniającego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniającego
Lp.

Właściwości

1

Wygląd zewnętrzny

2

Konsystencja robocza

3

Penetracja stożkiem

4

Spływność w temperaturze 70±2°C,
z betonu, po zagruntowaniu, mm
Przyczepność do podłoża betonowego
po 28 dniach kondycjonowania,
naprężenia max. MPa/charakter
zerwania

5

Wymagania
masa barwy szarej,
o konsystencji półgęstej
masa powinna łatwo
rozprowadzać się na
podłożu za pomocą
szpachli
≤1
≥0,40/zerwanie adhezyjne

PN-B-30150:1997 [10],
szer. szczeliny 20 mm
PN-B-30152:1997 [8]

PN-ISO 37:2007 [11]

≥ 600

7

Odporność na powstawanie rys
skurczowych
Odporność na niskie temperatury
(-35°C)

nie mogą występować
rysy i pęknięcia
nie mogą występować
rysy i pęknięcia
nie mogą występować
rysy i pęknięcia

Odporność na podwyższone temperatury

PN-B-30152:1997 [8]

PN-C-04133:1988 [9]

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %

9

PN-B-30152:1997 [8]

195 ±5%

6

8

Metoda badań

PN-B-30152:1997 [8]
*)
**)

Przed ułożeniem kitu w szczelinę dylatacyjną należy umieścić ściśliwą uszczelkę np. z gąbki o średnicy o 25%
większej od szerokości szczeliny.

3. SPRZĘT
3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3.
3.2

Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta materiałów do wykonania
zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej i podlega akceptacji Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinien mieć
do dyspozycji co najmniej następujący sprzęt:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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ostry nóż o długim ostrzu i ostrzałkę,
przymiar prostokątny,
kolbę spawalniczą płaską 200 W do PCV w zimie,
kolbę koniczną 50 W i język spawalniczy 125 W do robót szczególnych (np. poprawki),
aparaturę spawalniczą do zgrzewania gorącym powietrzem,
szczotkę drucianą,
taśmę do wzmacniania i sznur spawalniczy,
mieszadło wolnoobrotowe,
sprzęt do czyszczenia strumieniowo-ściernego,
sprzęt do układania izolacji grubej.

4. TRANSPORT
4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2 . Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów
Materiały uszczelniające powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na
każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane:
− nazwę wyrobu,
− nazwę i adres producenta,
− datę produkcji, numer partii materiału i okres przydatności do stosowania,
− masę netto,
− opis sposobu przechowywania i stosowania materiału, zachowania niezbędnych środków
ostrożności, wymagania bhp i ochrony środowiska,
− numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.
Wszystkie elementy należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.
Płyty styropianowe należy przewozić i składować zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Konstrukcję zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową oraz zaleceniami Producenta elementów dylatacyjnych.
5.2 Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
− roboty przygotowawcze,
− umieszczenie i mocowanie materiałów wypełniających,
− roboty wykończeniowe.
−
5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy:
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
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Umieszczenie materiałów wypełniających

Przed ułożeniem materiału wypełniającego szczelinę należy powierzchnie betonu dokładnie
oczyścić (szczotkami lub sprężonym, odoliwionym powietrzem).
Płyty styropianowe należy przycinać do żądanych rozmiarów przy użyciu ręcznej piły lub noża.
Należy przymocować je do powierzchni betonowej za pomocą firmowych łączników lub kleju.
Przed przymocowaniem należy sprawdzić, czy powierzchnia betonu jest czysta, sucha
i pozbawiona pyłów, w celu zapewnienia dobrej przyczepności płyty.
5.5

Uszczelnienie szczeliny kitem

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczelinę dylatacyjną należy dokładnie oczyścić, np.
przez piaskowanie. Powierzchnię szczeliny należy zagruntować firmowym primerem i umieścić
w niej uszczelkę np. w postaci ściśliwej gąbki o odpowiednio większej średnicy. Następnie
szczelinę należy wypełnić kitem za pomocą urządzenia rekomendowanego przez producenta, np.
kartusza.
5.6

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków
budowy obiektu i roboty porządkujące.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność
materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
6.3

Badania w czasie robót

Sprawdzeniu podlegają:
− materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, potwierdzających
spełnienie cech wymaganych niniejszą SST.
− wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodność z dokumentacją projektową:
odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekraczać 0,2%, szerokość szczeliny nie
powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 0,5 cm,
− stan szczeliny dylatacyjnej przed ułożeniem materiałów wypełniających - powinna być
czysta, sucha, pozbawiona pyłów,
− prawidłowość zamocowania taśmy dylatacyjnej przed betonowaniem
− oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
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− ułożenie materiału wypełniającego przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni chodnika,
− stan wypełnień dylatacji przed zamontowaniem - powinny być nieuszkodzone, suche i
czyste,
− dokładność wykonania złączy przez oględziny zewnętrzne,
− sprawdzenie ułożenia dylatacji po wykonaniu konstrukcji - konstrukcja nie powinna ulec
poluzowaniu,
− wszelkie ewentualne uszkodzenia dylatacji powinny zostać naprawione.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej danego rodzaju.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie powierzchni
szczeliny dylatacyjnej do ułożenia materiałów wypełniających. Odbiór tych robót powinien być
zgodny z wymaganiami ST „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1mb (metra bieżącego) zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej
obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
− ukształtowanie szczeliny,
− oczyszczenie powierzchni szczeliny,
− umieszczenie i zamocowanie materiałów wypełniających (styropianu, kitu
uszczelniającego, wkładki gąbczastej),
− wykonanie badań,
− oczyszczenie miejsca robót.
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9.3

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Specyfikacje techniczne –wymagania ogólne
10.2 Normy
1
PN-ISO 868:1998
2

PN-EN ISO 5271:1998

3

PN-ISO 34-1:2007

4

PN-ISO 188:2000

5

DIN 7865-1

6
7

PN-B-30152:1997
PN-C-04133:1988

8

PN-B-30150:1997

9

PN-ISO 37:2007

10 .

PN-C05012/10:1997

11

PN-C-89034:1981
(lub PN-EN ISO
527-2:1998, PN-EN
ISO 527-1:1998,
PN-EN ISO 5273:1998, PN-EN ISO
527-5 2000, PN-EN
ISO 527-4:2000)
PN-B-01814:1992

12

Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie
twardości metodą Shore’a
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie
właściwości mechanicznych przy
statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne
Guma i kauczuk termoplastyczny.
Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie.
Próbki do badań prostokątne, kątowe i
łukowe
Guma lub kauczuk termoplastyczny.
Badanie przyspieszonego starzenia i
odporności na działanie ciepła.
Elastomet-Fugenbänder zur Abdichtung von
Fugen in Beton; Form und Maß (Taśmy do
uszczelniania przerw dylatacyjnych w
betonie; Kształt i wymiary)
Kity budowlane kauczukowe uszczelniające
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji
smarów plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stożkiem
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy
i polistyrenowy
Guma i kauczuk termoplastyczny Oznaczanie właściwości
wytrzymałościowych przy rozciąganiu
Metody badań elastycznych tworzyw
porowatych. Oznaczanie odkształcenia
trwałego
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech
wytrzymałościowych przy statycznym
rozciąganiu

Antykorozyjne zabezpieczenie w
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13

PN-EN ISO
175:2002

14

Procedura ITB LO-4
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budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Metoda badania przyczepności
powłok ochronnych
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie
odporności na działanie substancji
chemicznych
Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej
przez powłoki malarskie bitumiczne i z
tworzyw sztucz-nych oraz folie z tworzyw
sztucznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
B-20.04.01
POWIERZCHNIE ŚCIAN MUROWANYCH
CPV 45 223
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z pracami remontowymi przy odtworzeniu studzienek piwnicznych w ramach
realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i
przebudową infrastruktury kolidującej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem prac remontowych:
– roboty przygotowawcze wraz z ustawieniem rusztowań, obudowy wykopu itp.,
– zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,
– wymiana skorodowanych (uszkodzonych) cegieł,
– usunięcie luźnych spoin między cegłami,
– wypełnienie spoin zaprawą cementową,
– wyrównanie powierzchni ścianek ceglanych pod opaski żelbetowe,
– naprawa rys i spękań muru.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” , punkt 2.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z
Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną IBDiM lub europejską aprobatą
techniczną.
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2.2. Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienia lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
− 2 na 15 sprawdzanych cegieł,
− 3 na 25 sprawdzanych cegieł,
− 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.3. Materiały do ochrony i renowacji (naprawcze)
2.3.1 Zaprawa budowlana cementowo – wapienna
Dokumentacja projektowa określa markę zaprawy min M4 – renowacja spoin między cegłami
oraz min M8 – jako zaprawa murarska.
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża
oraz odpowiednie właściwości techniczne. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny
spełniać wymagania normy PN-65/B-14503.
Wymagane jest sporządzenie zaprawy cementowo – wapiennej na bazie białego cementu i
pigmentów mineralnych.
Do wznoszenia konstrukcji murowych (uzupełnienia powierzchni ścian studzienek) można
stosować inne wyroby i materiały:
− cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
− wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
− piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom
normy PN-EN 13139,
− kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN
13055,
− wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.
2.3.2 Zaprawy renowacyjne na bazie cementu modyfikowane
Zaprawy naprawcze
Do wykonania warstwy sczepnej i wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego ewentualnym
wyrównaniem (reprofilacją) należy stosować zaprawy renowacyjne należące do jednego systemu
naprawczego, posiadające aktualną Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia
do stosowania wydanej przez IBDiM, wykazujące następujące cechy ogólne: możliwość
stosowania na wilgotnym podłożu, wysoka wytrzymałość na odrywanie, niski skurcz i
naprężenia własne, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na mróz i sole odladzające.
Zaprawami renowacyjnymi uzupełnia się ubytki na głębokość 0,5 ÷ 10 cm. Między warstwami
zaprawy naprawczej i podłożem stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość
warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału.
Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta
materiału.
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− Maksymalna średnica ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3 grubości
układanej warstwy i ≤ 8 mm,
− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach <13 MPa
− Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach >1 MPa
2.3.3 Materiały do czyszczenia i renowacji powierzchni elewacji
− pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem nie
zawierająca kwasu solnego i wolnego kwasu fluorowodorowego,
− zabezpieczenie cegły elewacyjnej poprzez impregnację hydrofobizującą bezbarwnym
środkiem do ochrony elewacji.
Stosowane materiały do czyszczenia i renowacji powierzchni elewacji powinny spełniać
wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera.
Poza tym Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót,
zgodnie z przyjętą technologią i kartami technicznymi materiałów. oraz konieczny, podstawowy
sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na każdym
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu,
− oznaczenie,
− datę produkcji,
− masę netto,
− termin przydatności do użycia,
− informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM,
− informację o proporcji mieszania,
− sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych
środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

660

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00. Roboty inne

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 5.
5.2. Wymagana dokumentacja robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych.
Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.:
− dane o obiekcie,
− informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
− informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów,
− wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy.
5.3. Sposób wykonania elementów murowych
Cegła powinna być wolna od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę suchą należy przed wbudowaniem
nawilżyć wodą.
Po rozbiórce części murowych studzienek piwnicznych należy powierzchnię oczyścić,
wyrównać i przygotować do wykonywania izolacji oraz opasek żelbetowych. W razie ubytków
cegieł lub w przypadku złego stanu technicznego cegieł i muru istniejących studzienek Inżynier
Kontraktu może nakazać przemurowanie części muru ścianek lub jego całości.
W przypadku konieczności mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł
wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Grubość spoin poziomych i
pionowych powinna być dostosowana do spoin istniejących. Spoiny powinny być dokładnie
wypełnione zaprawą.
Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych
do uzyskania prawidłowego wiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z
postanowieniami niniejszej ST. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości
ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od
odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00. Roboty inne

661

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera Kontraktu,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do
akceptacji.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony/naprawy
powierzchniowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania
materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.
6.3. Kontrola jakości robót izolacyjnych i reprofilacyjnych
6.3.1 Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z
warunkami określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów
odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy.
6.3.2 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace :
− przygotowanie powierzchni do gruntowania - szpachlowania
− zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym
− położenie warstwy właściwej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− dla murowania powierzchni i naprawy ceglanych – m2,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, 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 ST „Wymagania ogólne” , punkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
– roboty przygotowawcze i pomiarowe,
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót,
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót,
– ręczne rozebranie muru z cegły,
– ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy,
– odtworzenie ubytków ścian z cegieł,
– ręczne naprawy powierzchni ścian zaprawami renowacyjnymi,
– załadowanie oraz odwiezienie gruzu ceglanego na legalne składowisko odpadów,
– koszt składowania gruzu ceglanego,
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
– wykonanie badań,
– uporządkowanie miejsca robót.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1.

D-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.

PN-EN 1996-1-1:2010

3.

PN-EN 1996-2:2010

4.
5.

PN-B-14501
PN-70/B-10100

Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1:
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.
Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2:
Wymagania projektowe, dobór materiałów i
wykonanie murów,
Zaprawy budowlane.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Celem
opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji inwestycji pn.
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanalizacji deszczowej
i przebudową infrastruktury kolidującej”.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową sieci wodociągowej.
Zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje:
− tyczenie i oznakowanie robót,
− wykonanie prac przygotowawczych
− dostawę materiałów,
− likwidację wodociągów i uzbrojenia,
− ułożenie i montaż w wykopach przewodów wodociągowych z żeliwa sferoidalnego o
średnicy DN 200, DN 100,DN 150, DN 80 mm,
− wykonanie odcinków wodociągów DN 200 mm metodą bezwykopową,
− wykonanie węzłów wodociągowych,
− montaż hydrantów nadziemnych,
− montaż hydrantów podziemnych,
− montaż zespołów napowietrzająco - odpowietrzających do bezpośredniej zabudowy
podziemnej,
− montaż zasuw na przewodach wodociągowych rozdzielczych,
− montaż doszczelniaczy na skrajnych kielichach istniejącego wodociągu rozdzielczego
na styku z projektowanym odcinkiem wodociągu,
− wykonanie bloków oporowych,
− zabezpieczenie termiczne odcinków wodociągu z prefabrykatów z pianki PU (łupki
poliuretanowe),
− oznakowanie wodociągów taśmami ostrzegawczymi (dla przewodów żeliwnych),
− włączenie projektowanych przewodów wodociągowych do istniejącej sieci,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wykonanie powyższych robót w sposób zgodny z projektem i niniejszą specyfikacją.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:
− nadzór inwestorski i autorski,
− tyczenie (geodezja),
− powykonawczy operat geodezyjny,
− inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:
− dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
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− wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energię i wodę,
sanitariat itp.),
− drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy,
− wykonanie wszystkich tymczasowych przełączeń istniejących wodociągów
niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i utrzymania ciągłości pracy
istniejącej sieci wodociągowej podczas prowadzenia budowy.
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż.
1.4. Określenia podstawowe
Przewód wodociągowy rozdzielczy – element wodociągu, rurociąg przeznaczony do
rozprowadzenia wody do przyłączy wodociągowych.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację wodociągu.
Zespół napowietrzająco – odpowietrzający – urządzenie do odprowadzania powietrza z
przewodu wodociągowego przy jego napełnianiu lub do napowietrzania przewodu przy jego
opróżnianiu. Urządzenie instalowane jest w najwyższym punkcie rurociągu ułożonego poziomo.
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza,
elementy uzbrojenia, itp.
Blok oporowy – konstrukcja posadowiona w gruncie przeciwdziałająca wysunięciu bosego
końca rury z kielicha na skutek działania ciśnienia wewnętrznego.
Ciśnienie robocze Probocze – ciśnienie [MPa] określone zgodnie z Dokumentacją Projektową
jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w „Wymaganiach ogólnych” punkt 2.
Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci
wodociągowych powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2.

Rury

2.2.1. Rury z żeliwa sferoidalnego
Rury wodociągowe (wg PN-EN 545:2010E) do wody pitnej kielichowe
z żeliwa sferoidalnego klasy C64, o grubości ścianki nie mniejszej od 6,5 mm
PN 1,0 MPa.
Rury wodociągowe (wg PN-EN 545:2010E) do wody pitnej kielichowe
z żeliwa sferoidalnego klasy C64, o grubości ścianki nie mniejszej od 6,2 mm
PN 1,0 MPa.

DN 200 mm
na ciśnienie
DN 150 mm
na ciśnienie
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Rury wodociągowe (wg PN-EN 545:2010E) do wody pitnej kielichowe DN 100 mm
z żeliwa sferoidalnego klasy C100, o grubości ścianki nie mniejszej od 6,1 mm na ciśnienie
PN 1,0 MPa.
Zabezpieczenie zewnętrzne w postaci warstwy ochronnej wykonanej ze stopu cynku z glinem w
ilości nie mniejszej niż 400 g/m2. Na wyżej opisanej powierzchni warstwa bitumiczna lub z
lakieru epoksydowego o grubości minimum 100 µm.
Zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni rur z żeliwa sferoidalnego powłoką cementową do
wody pitnej.
Część rur kalibrowanych. Rury kalibrowane to rury obrobione na długości ≥ 4 m od strony
bosego końca, które mogą być na tym odcinku cięte w celu szczelnego połączenia z kielichem.
Wszystkie elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego powinny być odpowiedniej klasy.
Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.
Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od
wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te
przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień,
wypełnień, zgrzewów i zabezpieczeń na odlewach.
Na wszystkie materiały przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną wymagane jest
przedstawienie przez Wykonawcę atestu PZH o możliwości kontaktu z wodą pitną.
Przed wbudowaniem powyższych materiałów Wykonawca uzyska (po przedstawieniu atestów
PZH) dopuszczenie PPiS do wbudowania.
Połączenia rur żeliwnych kielichowych
System połączeń rur żeliwnych kielichowych bazuje na połączeniach kielichowych
automatycznie blokowanych:
− automatycznie blokowane z garbem przyspawanym na bosym końcu rury
i z pierścieniem blokującym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha.
Zastosowanie powyższych połączeń na odpowiedniej długości prostych odcinków przy łukach
eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych.
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych
połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe.
Do skręcania połączeń kołnierzowych armatur, itp. stosować śruby ze stali odpornej na korozję
(nierdzewnej) gatunku min. 0H18N9. Należy zwrócić uwagę na identyczność owiercenia
kołnierzy kształtek i armatury. Stosować kołnierze na ciśnienie stosownie do przyjętego
ciśnienia rur tj.
- PN 1,0 MPa dla rur w przewodzie rozdzielczym.
Wykonanie węzłów wodociągowych z kształtek z żeliwa sferoidalnego
Wymiary kształtek żeliwnych wg z PN-EN 545:2010E.
Kształtki zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie powłoką epoksydową.
Wszystkie elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego powinny być odpowiedniej klasy.
Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.
Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od
wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te
przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień,
wypełnień, zgrzewów i zabezpieczeń na odlewach.
Wykonanie metodą bezwykopową wytypowanych odcinków wodociągów DN 200 mm ze
względu na istniejące drzewa.
W ul. Burchardta i ul. Skwer Kościuszki ze względu na zbliżenia istniejących drzew do
wodociągu DN 200 mm projektowanego po trasie istniejącego wodociągu DN 80 mm,
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przewiduje się wykonanie wytypowanych odcinków przewodów wodociągowych metodą
bezwykopową ( np. kraking – burstlining statyczny). Technika ta polega na zniszczeniu oraz
rozepchnięciu starego przewodu i wciągnięciu na jego miejsce za pomocą urządzenia
hydraulicznego nowego przewodu wodociągowego. W miejscach gdzie nie jest możliwe
wykonanie wodociągu tą metodą, ze względu na izolację termiczną i usytuowanie wysokościowe
przewodu, należy wykonać podkop długości około 1,5 m na wysokości drzewa.
Odcinki zbliżenia sieci wodociągowej do istniejących drzew z wytypowaniem metody
wykonania przedstawiono w dokumentacji projektowej.
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Rury powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, posiadającego właściwości mechaniczne
nie gorsze od podanych w poniższej tabeli.
Badany parametr
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
0,2-procentowa, umowna granica plastyczności (MPa)
Wytrzymałość na rozerwanie (MPa)
Wydłużenie po zerwaniu (%) (do DN 1000 mm)
Wydłużenie po zerwaniu (%) (powyżej DN 1000 mm)

Rury odlewane
odśrodkowo
420
300
550
10
7

Rury odlewane
nieodśrodkowo
420
300
500
5
5

Ochrona przed korozją
Powłoki ochronne zgodnie z normą PN-EN 545:2010E.
Prostoliniowość rur
Rury nominalnie prostoliniowe nie mogą wykazywać krzywizny, ani innych odchyleń od linii
prostej, maksymalna odchyłka nie powinna przekraczać 0,125 % ich długości.
Uszczelnienie kołnierzy
Uszczelki stosowane w wodociągach powinny być wykonane z kauczuku etylenowopropylenowego (EPDM lub EPM).
Uszczelki powinny mieć grubość 3,2 mm i zakrywać całą powierzchnię kołnierza, aby można
było je dopasować do śrub mocujących.
Twardość gumy (zmierzona w międzynarodowych stopniach twardości gumy – IRHD) powinna
wynosić od 66 do 75.
Uszczelki należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim
działaniem światła słonecznego oraz odkształceniami
Połączenia kielichowe powinny zachować szczelność przy następujących przesunięciach
osiowych i kątowych oraz określonym ciśnieniu znamionowym:
Średnica nominalna (mm)
Kąt zmiany trasy
Przesunięcie osiowe (mm)

do 300
5o
25

300–600
4o
40

700–1200
2½ o
50

1400–2000
1½ o
60

Na wszystkie materiały przeznaczone do bezpośredniego kontaktu w wodą pitną wymagane jest
przedstawienie przez Wykonawcę atestu PZH o możliwości kontaktu z wodą pitną.

Przed wbudowaniem powyższych materiałów Wykonawca uzyska (po przedstawieniu atestów
PZH) dopuszczenie PPiS do wbudowania.
2.3. Węzły wodociągowe i połączenia z armaturą
Połączenie pomiędzy istniejącymi i nowymi odcinkami wodociągu nastąpi w węzłach
wodociągowych.
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Połączenia istniejących rur żeliwnych z rurami projektowanymi żeliwnymi należy wykonać z
zastosowaniem kształtek kompensacyjnych rurowo-kołnierzowych.
Do skręcania połączeń kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali odpornej na
korozję (nierdzewnej) gatunku min. 0H18N9. Należy zwrócić uwagę na identyczność owiercenia
kołnierzy kształtek i armatury.

2.4.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych

Zasuwy klinowe wodociągowe kołnierzowe DN 200, DN 100, DN 80mm PN 1,0 MPa z
pełnym przelotem, do zabudowy w gruncie:
− ze skrzynką uliczną i przedłużaczem teleskopowym,
− z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem i symbolem Producenta,
− zasuwy klinowe miękkouszczelnione, wg PN-EN 1171:2007 ( DIN 3352-4A ),
− przyłącza kołnierzowe wg PN-EN 1092-2,
− długość zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14/15 (DIN 3202,F4/F5 ),
− korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN- JS 1030 (GGG-40),
− klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM,
dopuszczony atestem DVGW W270 do wody do picia,
− klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów ślizgowych z tworzywa
sztucznego,
− wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr, niewznoszące się, gwint
walcowany na zimno,
− tuleja uszczelniająca (obsada łożyskowa) z mosiądzu,
− uszczelnienie wrzeciona : pierścień górny, min. 3 oringi ,pierścień dolny, oringi
wykonane z gumy EPDM,
− uszczelnienie wrzeciona musi gwarantować szczelność na podciśnienie do 1 Tora
− możliwość wymiany uszczelnienia w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym,
− nakrętka wrzeciona (kostka) wewnętrzna wymienna, z mosiądzu utwardzonego
powierzchniowo (Zn39), komplet o wystarczającej długości gwintu pozwalającego na
duże obciążenia momentem skręcającym,
− powierzchnie oporowe wrzeciona z niskotarciowymi podkładkami z tworzywa
sztucznego,
− korpus z pokrywą połączony za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda
śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
− pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium,
− ochrona antykorozyjna korpusu zewnątrz i wewnątrz z żywicy epoksydowej
(dopuszcza się ochronę wewnętrznych powierzchni emalią), grubość powłoki
ochronnej min. 250 µm, odporna na przebicie metodą iskrową 3 kV, jakość powłoki
potwierdzona certyfikatem wydanym przez GSK lub równoważnym, przy czym w
takim przypadku należy, dla każdej dostarczonej partii materiałów, dostarczyć
dokumenty potwierdzające badania grubości powłok ochronnych, kolor niebieski.
Obudowa teleskopowa do zasuwy
− stal ocynkowana ogniowo zgodnie z PN-EN 10240:2001,
− łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego zgodnego z PN-EN 1563:2000,
− kołpak z żeliwa szarego zgodnego z normą PN-EN 1561:2000 klasy nie niższej niż
GG20,
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−
−
−
−
−

części żeliwne pokryte żywicą epoksydową nakładaną elektrostatycznie lub
fluidalnie,
obudowa (rura ochronna dolna i górna) z PE lub PP,
śruba ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z PN-EN 10240:2001,
zawleczka ze stali nierdzewnej klasy A2,
kaptur trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób
uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie.

Hydrant nadziemny
− DN 80 mm, z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie PN 1,0 MPa
− hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-EN 14384.
− klasy A wg PN-EN 1074-1 do 6:2005,
− przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2,
− zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545:2010,
− z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem i symbolem Producenta na kolumnie
nadziemnej,
− wymaga się aby hydranty posiadały oznakowanie Symbolem CE uzupełnione
numerem jednostki notyfikującej; elementy te winny być umieszczone na wyrobie
przed wprowadzeniem go na rynek lub oddaniem do użytku.
− z podwójnym zamknięciem (samoczynne dodatkowe odcięcie kulowe),
− możliwość wymiany elementów wewnętrznych pod ciśnieniem,
− ryglowanie zabezpieczające elementów wewnętrznych,
− samoczynne odwodnienie korpusu (przy całkowitym zamknięciu hydrantu) i ochrona
przed wzrostem ciśnienia,
− głowica hydrantu wyposażona w zawór napowietrzający,
− hydrant dzielony z punktem łamania, łatwo naprawialny, obracalny wokół osi
pionowej,
− kolumna górna z żeliwa sferoidalnego EN - JS 1050 (GGG-50 ), z możliwością
obrotu kolumny o dowolny kąt w płaszczyźnie poziomej,
− kolumna dolna z żeliwa sferoidalnego EN - JS 1050 (GGG-50 ), jednoczęściowy
odlew,
− wrzeciono i trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021,
− wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno,
− nakrętka wrzeciona i inne elementy łączeniowe (tuleje i końcówki trzpieni) z
mosiądzu utwardzonego powierzchniowo (Zn39),
− bezobsługowe uszczelnienie przedłużenia wrzeciona za pomocą o-ringów w tulei
mosiężnej,
− grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN - JS 1050 (GGG-50 ) wulkanizowany
EPDM,
− siedzisko grzybka w kolumnie dolnej w tulei mosiężnej wprasowanej w korpus
hydrantu,
− śruby ze stali nierdzewnej klasy A2; śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali
nierdzewnej, tzw. łamliwe,
− wewnętrzne elementy łączne ze stali nierdzewnej,
− DN80 z dwoma wylotami typu ‘B” (nasady 75 mm),
− DN100 z dwoma wylotami górnymi typy „B” i dolnym typu „A” (nasada 110 mm),
− nasady i ich pokrywy ze stopu aluminium,
− pokrywy nasad z linkami mocującymi do korpusu,
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− wyposażony w osłonę odwodnieniową (otulinę podziemnej części hydrantu),
odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
− kołnierze przyłączeniowe (nasady boczne) zgodne z PN-91/M-51038,
− wydajność hydrantu DN 80 powinna wynosić minimum 10 dm3/s a hydrantu DN 100
minimum 15 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
− z kompletem kształtek i zasuwą DN 80 mm w zależności od średnicy hydrantu (o
charakterystyce zgodnej z opisem zasuw jak wyżej),
− ochrona antykorozyjna korpusu zewnątrz i wewnątrz z żywicy epoksydowej
(dopuszcza się ochronę wewnętrznych powierzchni emalią), grubość powłoki
ochronnej min. 250 µm, odporna na przebicie metodą iskrową 3 kV, jakość powłoki
potwierdzona certyfikatem wydanym przez GSK lub równoważnym przy czym w
takim przypadku należy, dla każdej dostarczonej partii materiałów, dostarczyć
dokumenty potwierdzające badania grubości powłok ochronnych, kolor niebieski,
− hydranty powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako
wykonywane seryjnie.
Wraz z hydrantem należy dostarczyć:
− certyfikat zgodności CE na gotowy produkt,
− kartę katalogową produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania
materiałowe),
− atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą
instytucję członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,
− atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące.
Hydrant podziemny
− DN 80 mm, z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie PN 1,0 MPa
− hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-EN 14384.
− klasy A wg PN-EN 1074-1 do 6:2005,
− przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2,
− zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545:2010,
− z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem i symbolem Producenta na kolumnie
nadziemnej,
− wymaga się aby hydranty posiadały oznakowanie Symbolem CE uzupełnione
numerem jednostki notyfikującej; elementy te winny być umieszczone na wyrobie
przed wprowadzeniem go na rynek lub oddaniem do użytku.
− z podwójnym zamknięciem (samoczynne dodatkowe odcięcie kulowe),
− możliwość wymiany elementów wewnętrznych pod ciśnieniem,
− ryglowanie zabezpieczające elementów wewnętrznych,
− samoczynne odwodnienie korpusu (przy całkowitym zamknięciu hydrantu) i ochrona
przed wzrostem ciśnienia,
− głowica hydrantu wyposażona w zawór napowietrzający,
− hydrant dzielony z punktem łamania, łatwo naprawialny, obracalny wokół osi
pionowej,
− kolumna górna z żeliwa sferoidalnego EN - JS 1050 (GGG-50 ), z możliwością
obrotu kolumny o dowolny kąt w płaszczyźnie poziomej,
− kolumna dolna z żeliwa sferoidalnego EN- JS 1050 (GGG-50 ), jednoczęściowy
odlew,
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− wrzeciono i trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021,
− wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno,
− nakrętka wrzeciona i inne elementy łączeniowe (tuleje i końcówki trzpieni) z
mosiądzu utwardzonego powierzchniowo (Zn39),
− bezobsługowe uszczelnienie przedłużenia wrzeciona za pomocą o-ringów w tulei
mosiężnej,
− grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN - JS 1050 (GGG-50 ) wulkanizowany
EPDM,
− siedzisko grzybka w kolumnie dolnej w tulei mosiężnej wprasowanej w korpus
hydrantu,
− śruby ze stali nierdzewnej klasy A2; śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali
nierdzewnej, tzw. łamliwe,
− wewnętrzne elementy łączne ze stali nierdzewnej,
− DN80 z dwoma wylotami typu ‘B” (nasady 75 mm),
− nasady i ich pokrywy ze stopu aluminium,
− pokrywy nasad z linkami mocującymi do korpusu,
− wyposażony w osłonę odwodnieniową (otulinę podziemnej części hydrantu),
odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
− kołnierze przyłączeniowe (nasady boczne) zgodne z PN-91/M-51038,
− wydajność hydrantu DN 80 powinna wynosić minimum 10 dm3/s a hydrantu DN 100
minimum 15 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
− z kompletem kształtek i zasuwą DN 80 mm (o charakterystyce zgodnej z opisem
zasuw jak wyżej),
− ochrona antykorozyjna korpusu zewnątrz i wewnątrz z żywicy epoksydowej
(dopuszcza się ochronę wewnętrznych powierzchni emalią), grubość powłoki
ochronnej min. 250 µm, odporna na przebicie metodą iskrową 3 kV, jakość powłoki
potwierdzona certyfikatem wydanym przez GSK lub równoważnym przy czym w
takim przypadku należy, dla każdej dostarczonej partii materiałów, dostarczyć
dokumenty potwierdzające badania grubości powłok ochronnych, kolor niebieski,
− hydranty powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako
wykonywane seryjnie.
Wraz z hydrantem należy dostarczyć:
− certyfikat zgodności CE na gotowy produkt,
− kartę katalogową produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania
materiałowe),
− atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą
instytucję członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,
− atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
− Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące.
− Oznakowanie fabryczne armatury
− Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia
16.04.2004 r. wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury)
znakiem „CE” i znakiem budowlanym „B”.
Ponadto wraz z armaturą należy dostarczyć stosowne:
− certyfikaty zgodności CE na gotowy produkt,
− karty katalogowe produktów (opis techniczny potwierdzający wymagania
materiałowe),
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− dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną atesty higieniczne wydane
przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję członka Unii
Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów.
Zespół odpowietrzająco - napowietrzający do bezpośredniej zabudowy w gruncie:
− spełniający wymagania PN-EN 1074-4:2002,
− do bezpośredniej zabudowy w gruncie,
− zawór w kolumnie ze stali nierdzewnej,
− samoczynne odcięcie zaworu,
− kołnierz przyłączeniowy DN 80 mm owiercony zgodnie z EN 1092-2,
− na ciśnienie PN 1,0 MPa,
− skrzynka uliczna o otworze ≥ 300 mm.
Doszczelniacze
− korpus z żeliwa sferoidalnego GGG50,
− śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej,
− uszczelka - guma NBR,
− pokrycie - farbą proszkową epoksydową, grubość powłoki ochronnej min. 250 µm,
kolor niebieski,
2.5. Blok oporowy
Blok należy wykonać jako monolityczny z betonu C 25/35, F50, W8 zbrojonego siatką z prętów
ze stali St3S. Blok oporowy posadowiony na podbudowie jak dla wodociągu (zgodnie z
dokumentacją).

2.6.

Składowanie materiałów

Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo. Do czasu wbudowania, końce rur powinny być zamknięte pokrywami.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Armatura
Armaturę sieci wodociągowej zabezpieczoną fabrycznie należy składować w wydzielonych
chronionych przed uszkodzeniem miejscach, z podziałem na rodzaje i średnice.
Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2012.

w sposób
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy wodociągu
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy i przebudowy wodociągu powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego:
− żuraw budowlany samochodowy,
− koparek podsiębiernych, koparko-ładowarek,
− samochód skrzyniowy,
− samochód dostawczy,
− beczkowóz,
− urządzenie do wykonania odcinków wodociągu metodą bezwykopową (niszczenie i
rozpychanie istniejącego przewodu i wprowadzanie nowego przewodu).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 4.
4.2. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.5. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Podczas badań geotechnicznych stwierdzono sporadyczne występowanie wody gruntowej w
poziomie posadowienia wodociągów. W przypadku niezbędnym wspomagać się odwodnieniem
igłofiltrami ograniczając czas prowadzenia odwodnienia do trzech dni.
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5.3. Likwidacje
Likwidowane przewody należy usunąć z gruntu i zutylizować.
Materiał likwidowanych elementów należy usunąć z wykopu.
Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim zagęszczalnym (np.
piaskiem). Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu konstrukcji drogowej,
każdą warstwę zagęszczając do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia w zależności od
usytuowania (pod jezdnią, pod chodnikiem, trawnikiem lub terenem nieutwardzonym).
Spodziewane materiały z likwidacji to żeliwo, stal, PE oraz beton.
Należy zdemontować tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantów.
Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Zasady ogólne
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Rzędne dna, powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odciążającej.
Roboty przygotowawcze powinny być przeprowadzone według ustaleń zawartych
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST.02.00.00 Roboty ziemne.
5.4.2. Rury
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do
budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody sieci wodociągowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia podczas montażu kolejnych
odcinków. Montaż rur powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Montaż kształtek żeliwnych
Kształtki wodociągowe powinny być dostarczone na budowę z zamkniętymi końcami i atestami
prób fabrycznych na ciśnienie min. 1,0 MPa.
Przed montażem zdjąć zaślepki. Ewentualne zabrudzenia usuwać przed montażem. Podczas
wykonywania montażu nie składować w rurach żadnych narzędzi i odzieży. Miejsca połączeń
podkopywać tak, aby nie nastąpiło zapiaszczenie uszczelki czy kołnierza. Osadzanie uszczelek
wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Starannie kontrolować położenie uszczelki w
każdym połączeniu po jego montażu.
Elementy wątpliwe wycofać z montażu do wyjaśnienia.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Kształtki do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Podsypkę wykonać zgodnie z SST S-02.00.00. Roboty ziemne.
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Przewody należy układać ze spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Spadku nie wolno
korygować przez podkładanie twardych przedmiotów (np. drewno, kamienie).
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną
pokrywą.
Wszystkie połączenia powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami Producenta
rur, jak też z odpowiednimi normami krajowymi, Specyfikacjami i Dokumentacją Projektową.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności według wymagań
PN-B-10725:1997, należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt
uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu. Zasypkę wykonać zgodnie z
SST S-02.00.00. Roboty ziemne.
Blok oporowy stosować w miejscach wskazanych w dokumentacji:
- przy podłączeniu do wodociągu istniejącego,
- na zmianie kierunku wodociągu.
Blok posadowiony na podbudowie jak dla wodociągu, zgodnie z dokumentacją.
Blok należy wykonać jako monolityczny z betonu C25/35, F50, W8 zbrojonego siatką z prętów.
Przestrzeń za blokiem powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy. W przypadkach
nadmiernego wybrania gruntu stosować wypełnienie z betonu min. C16/20. Łoże między
blokiem a kształtką z betonu C16/20. Na styku betonu z kształtką stosować przekładkę z papy
niepiaskowanej.
5.4.3. Montaż armatury
Podczas montażu zasuw oraz innych połączeń kołnierzowych zwrócić szczególną uwagę na to,
że uszczelki powinny zakrywać całą powierzchnię kołnierza i być umiejscowione osiowo.
Zasuwy wyposażyć w przedłużacz stały lub teleskopowy i skrzynkę uliczną.
Hydranty podziemne i hydrant nadziemny łączyć do zasuwy DN80 mm poprzez króciec
dwukołnierzowy i kolanko ze stopką. Wykonać obsypkę chłonną dla odwadniania hydrantu.
Zamontować przedłużacz teleskopowy hydrantu lub/ i zasuwy. Skrzynkę uliczną hydrantu lub/ i
zasuwy dostosować do rzędnej terenu. W terenie zielonym skrzynkę uliczną posadowić na płycie
podkładowej dwudzielnej betonowej i zabezpieczyć pierścieniem dwudzielnym betonowym
prefabrykowanym lub kostką betonową typu Polbruk.
5.4.4. Podłączenie do istniejącego wodociągu
Podłączenie projektowanego odcinka przewodu rozdzielczego z żeliwa sferoidalnego do
istniejącego z żeliwa obejmuje montaż kształtki kompensacyjnej rurowo-kołnierzowej.
5.4.5. Taśmy i tablice orientacyjne
Po zakończeniu robót ziemnych wodociągi należy oznakować przez ułożenie taśmy
lokalizacyjnej min. 0,2 m nad przewodami oraz zamontować tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg PN-86/B-09700.
Lokalizację tablic ustalić w porozumieniu z użytkownikiem. Tablice należy zamontować na
słupkach betonowych.
5.4.6. Uruchomienie wodociągu
Po wykonaniu sieci lub odcinka sieci przed włączeniem do użytkowania należy wykonać mycie,
dezynfekcję i płukanie wykonanych przewodów wodociągowych oraz badania bakteriologiczne
zgodnie z projektem.
Ponadto przed wbudowaniem materiałów kontaktujących się z wodą pitną należy uzyskać
akceptację Sanepidu na stosowanie tych materiałów.
Płukanie i czyszczenie przewodu wodociągowego
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód wodociągowy należy poddać
płukaniu, używając w tym celu czystej wody wodociągowej.
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej.

Dezynfekcja przewodu wodociągowego.
Jeżeli wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wskazują na potrzebę dezynfekcji
przewodu lub jest ona polecona przez Inżyniera Kontraktu, powinna być ona prowadzona przez
Wykonawcę. Proces dezynfekcji wykonanego przewodu wodociągowego powinien być
przeprowadzony przez Wykonawcę, który powinien dostarczyć potrzebny sprzęt, materiały i siłę
roboczą, wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1 dm3
podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie
powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu należy go opróżnić i napełnić wodą. Po dalszych 24
godzinach należy pobrać próbki z obydwu końców przewodu. Jeżeli wyniki te będą
niezadowalające, Wykonawca powinien powtórzyć całą procedurę związaną z dezynfekcją
przewodu aż do osiągnięcia pozytywnych wyników.
Na zakończenie dezynfekcji przewodu powinien on zostać napełniony wodą pod ciśnieniem
eksploatacyjnym. Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody, wykorzystanej w
procesie dezynfekcji przewodu, do kanalizacji i cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

Przyłączanie nowych przewodów do istniejących.
Podłączenia te mogą być wykonywane wyłącznie z upoważnienia Inżyniera Kontraktu, po
potwierdzeniu pozytywnych wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych
wykonanych przez Wykonawcę. Istotną rzeczą jest zachowanie absolutnej czystości. Nie można
dopuścić do kontaktu wody gruntowej z rurami wodociągowymi. Wszystkie ucięte końce lub
wystawione części rur i armatury powinny być najpierw dokładnie oczyszczone tak, aby nie
występowały na nich jakiekolwiek niepożądane materiały, a następnie spryskane 10%
roztworem podchlorynu sodu. Przed montażem przewodu wszystkie złączki, części
uzupełniające i narzędzia powinny również być oczyszczone i spryskane 10% roztworem
podchlorynu sodu. Nowo wykonane połączenia powinny być poddane jak najszybciej próbie
szczelności.
Po przeprowadzeniu kolejno wymaganych prób i badań, wykonany przewód wodociągowy
będzie traktowany jako eksploatacyjny i po tym fakcie Wykonawca nie powinien podejmować
już żadnych działań, które powodowałyby zakłócenie pracy wodociągu.
Zabezpieczenie wody do przeprowadzenia prób, czyszczenia i dezynfekcji.
Do prób, czyszczenia i dezynfekcji nowych przewodów wodociągowych użyta będzie wyłącznie
woda pitna z wodociągu miejskiego. Wykonawca będzie obciążony opłatami ustalonymi przez
dostawcę wody wg obowiązującego cennika. Poczyni on również własne przygotowania i będzie
odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób,
czyszczenia i dezynfekcji wykonanego przewodu wodociągowego. Należy zapobiec
przedostawaniu się chlorowanej wody do kanalizacji oraz otwartych czy płynących w kanale
zamkniętym cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera
Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie odchylenia osi wodociągu,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości i skuteczności uszczelnienia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania bloków oporowych,
− sprawdzenie prawidłowości płukania i dezynfekcji wodociągu,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania oznakowania rurociągu.
Próbę szczelności przeprowadzić na parametry podane w Dokumentacji Technicznej i zgodnie z
Normą PN-B-10725:1997. Próby te należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków
przewodu, ale na żądanie Inżyniera Kontraktu należy również przeprowadzić próbę szczelności
całego przewodu.
Cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków.
Ciśnienie próbne podczas badania całego przewodu:
Pp = pr
Wyniki prób szczelności poszczególnych odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w
protokołach podpisanych przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:
− odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ±5cm,
− odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ±0,1m.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe:
− 1 m wodociągu,
− 1 kpl montażu węzła przyłączeniowego do istniejącej sieci wodociągowej,
− 1 m likwidacji (demontażu) wodociągu,
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1 kpl montaż zestawu hydrantowego nadziemnego,
1 kpl montaż zestawu hydrantowego podziemnego,
1 kpl montaż zestawu napowietrzajaco-odpowietrzającego,
1 kpl betonowego bloku oporowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montażowe wykonania
wodociągu i jego uzbrojenia.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
− Cena wykonania 1 m wodociągu obejmuje:
− wykonanie wykopu (wg ST 02.00.00. Roboty ziemne),
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyżowania,
− wykonanie podsypki,
− montaż wodociągu w wykopie,
− montaż wodociągu pod jezdnią w wykopie,
− wykonanie wodociągu metodą bezwykopową,
− montaż kształtek i armatury,
− zabezpieczenie termiczne wodociągu z prefabrykatów z pianki PU (łupki
poliuretanowe),
− przeprowadzenie próby szczelności,
− wykonanie mycia, płukania i dezynfekcji wodociągu wraz z badaniem
fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,
− ułożenie niebieskiej taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową,
− podłączenie do sieci istniejącej (wykonanie fragmentów wodociągów, montaż
kształtek, armatury, niezbędne roboty ziemne),
− montaż tablic orientacyjnych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
− zasypanie wykopu (wg ST 02.00.00. Roboty ziemne).
Cena 1 m likwidacji (demontażu) wodociągu lub przyłącza obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− wykonanie wykopu (wg ST 02.00.00 Roboty ziemne)
− demontaż i usunięcie z gruntu materiałów z likwidacji przewodów wodociągowych
(rury, armatura, elementy betonowe itp.),
− zakorkowanie końców przewodów wodociągowych nie podlegających demontażowi,
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− zasypanie wykopu (wg ST 02.00.00 Roboty ziemne),
− wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 kpl montażu węzła przyłączeniowego do istniejącej sieci wodociągowej obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− wykonanie wykopu (wg ST 02.00.00. Roboty ziemne),
− wykonanie podsypki,
− montaż kształtek i armatury w wykopie,
− podłączenie do sieci wodociągowej istniejącej
− montaż tablic orientacyjnych,
− przeprowadzenie próby szczelności,
− wykonanie mycia, płukania i dezynfekcji wodociągu wraz z badaniem
fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,
− ułożenie niebieskiej taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową, podłączenie
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
− zasypanie wykopu (wg ST 02.00.00. Roboty ziemne).
Cena wykonania 1 kpl. hydrantu nadziemnego lub podziemnego, obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− montaż kompletnego zestawu hydrantowego DN80 (podziemne lub nadziemne) na
podbudowie betonowej,
− montaż zasuwy,
− wykonanie obsypki chłonnej,
− montaż przedłużacza teleskopowego,
− montaż skrzynki ulicznej dla zasuwy,
− montaż skrzynki ulicznej dla hydrantu podziemnego,.
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 kpl. zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego do bezpośredniej
zabudowy podziemnej, obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− montaż kompletnego zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego na trójniku
redukcyjnym rury przewodowej wodociągowej,
− montaż skrzynki ulicznej dla zespołu,
− wykonanie obsypki chłonnej,
− wykonanie zabezpieczenia termicznego z prefabrykatów z pianki PU ( łupki
poliuretanowe),
Cena wykonania 1 kpl betonowego bloku oporowego obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiałów,
− wykonanie bloku oporowego,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie odrębnych umów.
Pozostałe prace towarzyszące, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzór
geologiczny oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie
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i zabezpieczenie wykopów, zaplecze itp.), zostaną zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie
objęte Kontraktem. Koszty pozostałych prac towarzyszących i robót tymczasowych Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o
załączony do dokumentacji projektowej Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 12201-1 do 5:
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE).
PN-EN 1295-1:2002
Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
PN-EN ISO 13968:2009
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie elastyczności obwodowej.
PN-EN ISO 3126:2006
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 545:2010E
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.
PN-C-89222:1997
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.
PN-EN ISO 9967:2008
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaźnika pełzania.
PN-EN 1171:2007
Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.
PN-EN 1074-6:2009
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 6: Hydranty.
PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
PN-M-74081:1998
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
/A3:2006
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:
Guma.
PN-EN 1514-1:2001
Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy
z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie
z wkładkami lub bez wkładek.
PN-EN 1515-2:2005
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
PN-B-10728:1991
Studzienki wodociągowe.
PN-EN 206-1:2003-A1/2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2012
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1092-2:1999
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne
PN-EN 558+A1:2012
Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z
oznaczeniem PN i klasy
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montażowe producentów rur i osprzętu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
S-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02.01.02
ROBOTY ZIEMNE DLA OBIEKTÓW LINIOWYCH.
PODŁOŻA
CPV 45 112
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów oraz podłoży pod obiekty liniowe w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz
budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5,
przygotowanie podłoża, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu.
Zakres prac obejmuje:
− dostawę materiałów (wymiana gruntu, podłoże wzmocnione, fundamenty),
− przekopy próbne, podwieszenie instalacji obcych,
− wykopy wykonane mechanicznie i/lub ręcznie na odkład wzdłuż wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe składowisko (uzgodnione z Inżynierem
Kontraktu),
− odwiezienie na składowisko i utylizacja gruntu z wymiany,
− umocnienie ścian wykopów,
− odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,
− profilowanie dna wykopów;
− dogęszczanie podłoża gruntowego, wykonanie wzmocnienia podłoża, fundamentu,
− wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem
i zagęszczonej zgodnie z Dokumentacją Projektową,
− wykonanie obsypki i zasypki wstępnej,
− wykonanie zasypki głównej,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszące:
− nadzór inwestorski i autorski,
− nadzór geologiczny,
− wytyczanie geodezyjne,
Roboty tymczasowe:
− dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
− wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energię i wodę,
sanitariat itp.),
− drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy.
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż.
1.4. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
ρ
Is = d
ρ ds
wg wzoru:
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),
ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
d
U = 60
d10
określona wg wzoru:
gdzie:
d60
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
E
I0 = 2
E1
wg wzoru:
gdzie:
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy
E1
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.
Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
"Wymaganiach ogólnych" punkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych
i za zezwoleniem Inżyniera Kontraktu.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu.
Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na składowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem
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Kontraktu ustala lokalizacje terenów na odkład czasowy, o ile nie określono tego inaczej
w Kontrakcie. Inżynier Kontraktu może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów nieprzydatne do wykonania nasypów
Wykonawca winien, po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, ulepszyć lub wymienić na grunty
przydatne do wykorzystania przy budowie nasypów. Grunty spoiste, możliwe do wykorzystania
jako zasypka można wbudować, gdy ich wilgotność jest bliska wilgotności optymalnej, wtedy
możliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zagęszczenie.
Należy zadbać, aby grunty te nie zostały nadmiernie nawilgocone podczas urabiania,
transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywać na przemian z
warstwami gruntów sypkich. Zaleca się również wbudowywać te grunty poniżej granicy
przemarzania.
Grunty zbyt wilgotne należy przesuszyć np. poprzez rozesłanie i wystawienie na działanie słońca
i wiatru. Grunty zbyt suche należy zrosić wodą. Miąższość układanych warstw powinna być
uzależniona od rodzaju sprzętu użytego do zagęszczania.
2.3. Grunt w strefie ułożenia przewodu
Podsypki do posadowienia obiektów należy wykonać w postaci warstwy piaskowo-żwirowej
o grubości dostosowanej do wielkości obiektu oraz podłoża gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstępnej należy użyć gruntu sypkiego spełniającego
następujące wymagania:
− nie może zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów
mogących uszkodzić rurę lub obniżyć jej stabilność,
− materiał obsypki i zasypki nie powinien zawierać cząstek powyżej 20 mm dla średnic
do DN 200 i 40 mm dla większych średnic, a materiał podłoża nie powinien zawierać
cząstek większych niż 20 mm,
− ponadto w materiale obsypki i zasypki znajdującym się bezpośrednio wokół rury,
maksymalna wielkość ziaren nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury.
Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm.
2.4. Taśma ostrzegawcza/lokalizacyjna
Taśma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociągów, wykonana z PE. Dla przewodów
wodociągowych zaopatrzona w metalową taśmę lokalizacyjną. Barwa adekwatna do typu
układanej sieci.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 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,
− transportu mas ziemnych,
− odwadniania wykopów,
− zagęszczania gruntu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 4.
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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).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 5.
5.2. Wykopy
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 Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypów powinny
być bezpośrednio wykorzystane lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier Kontraktu dopuści
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.
Roboty ziemne należy prowadzić odcinkami akceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu.
W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejących i projektowanych obiektów, wynikami badań
geotechnicznych gruntu,
− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia wszystkich charakterystycznych punktów. Do wyznaczania zarysów robót
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą, itp.,
− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
− wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.
− w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych wbudować repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich
rzędne przekazać Inżynierowi Kontraktu,
− z uwagi na możliwość wystąpienia na części trasy wody gruntowej i sączeń należy
posiadać sprzęt do odwodnień bezpośrednio z wykopu i przy pomocy igłofiltrów.
Wykonanie wykopów
Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ręcznie, o ścianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 i dokumentacją
projektową. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
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wykopu powinien być złożony wzdłuż wykopu lub odwieziony na czasowe składowisko,
zgodnie z dokumentacją projektową, a nadmiar gruntu z wyporu powinien być w zależności od
jego przydatności wywieziony przez Wykonawcę na stały odkład lub użyty na wymianę gruntu.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. –
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający
jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie przewodów wg
dokumentacji projektowej. Należy również wykonać niezbędne zejścia do wykopów w postaci
drabin nie rzadziej, niż co ok. 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30÷40 cm i być
przymocowane tak, by nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 0,20 m od
rzędnej projektowanej dna wykopu. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być
wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed
zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża.
Nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zmarznięcia) podłoża
rodzimego w dnie wykopu. W tym celu roboty należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie
trzymając zbyt długo otwartego wykopu.
Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, a w ich miejsce wykonać zagęszczoną podsypkę
piaskową. Tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu.
Szerokość wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inną stosowną normą uwarunkowana jest
zewnętrznymi wymiarami przewodu oraz szerokością szalunku.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być traktowane jako czynne i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera)
sprawdzić zgodność warunków geotechnicznych z dokumentacją.
Istniejące uzbrojenie podziemne
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się
uzbrojenie podziemne. Jeśli tak, Wykonawca ustali jego dokładną lokalizację przy pomocy
przekopów próbnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposób, aby nie zostało
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robót.
Umocnienie i ochrona wykopów
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające
media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg.
Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba, że Inżynier podejmie
decyzję o ich pozostawieniu.
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami.
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe
zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,
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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, 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
przeciwnym do spadku dna wykopu.
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane
lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia.
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie obniżenie poziomu
wód gruntowych nie naruszyło stabilności pobliskich instalacji i konstrukcji.
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać
obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wód powierzchniowych.
W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winny być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być utrzymywane
w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać
wszelkie zamulenia kanałów zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstałe w wyniku
niedopełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie.
Odwodnienie igłofiltrami
Igłofiltry instaluje się w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych
z pompą do wpłukiwania lub hydrantem.
W zależności od tego, czy występuje konieczność wykonania obsypki filtracyjnej stosuje się rury
wpłukujące mniejszej lub większej średnicy.
Obsypkę filtracyjną wykonuje się:
− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką
wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najczęściej jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru.
− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru.
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony
będzie filtr, stosując zasadę:
D50/d50= 5÷10
gdzie:

D50 – średnia grubość ziaren obsypki,
d50 – średnia grubość ziaren gruntu.
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Igłofiltry instaluje się co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie
filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym
poziomie.
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy
lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na
wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych
podkładanych w okolicy złącz odcinków.
Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków
igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko
posadowionych igłofiltrów można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do
wpłukanych igłofiltrów.
Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce
należy zaślepić korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu uruchomienia
agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być prowadzony pod
nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się zaprojektowane warunki pracy instalacji
igłofiltrowej (głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do
jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracowników.
Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wodę z wykopu
należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji.
Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy
pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, należy także:
− zabezpieczyć skarpy wykopów przed ewentualnym obsunięciem
przy
wpłukiwaniu igłofiltrów,
− nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi,
− sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne
załamania przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej,
− zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas
eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie
przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp.
Odwodnienie bezpośrednio z wykopu
Odwodnienie prowadzić za pośrednictwem studzienek tymczasowych DN 800 mm i pomp
zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny i jego stosowanie należy ograniczać do
niezbędnego. Wodę pompowaną z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do kanalizacji
deszczowej. Tymczasowe rurociągi tłoczne dla pomp do odwadniania igłofiltrów 2 x DN 100
mm o długości 2 x 30 m. Rurociągi układać sukcesywnie pod potrzeby odwodnienia.
5.5. Podłoże i podsypka
Podłoże powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt. Podłoże nie może ulec uszkodzeniu
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być
w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur
lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, grunty naruszone należy usunąć z dna
wykopu, a w ich miejsce wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową. Tak samo należy postąpić
w przypadku przegłębienia wykopu.
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inżyniera.
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Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas
obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty niespoiste, spełniające
wymagania jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbędne. Podłożem jest wtedy grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu – dokładność wykonania jak dla podsypki.
Należy wykonać podsypkę górną ukształtowaną na kąt 90 stopni i wyprofilowaną zgodnie
z projektowanym spadkiem. Jeśli grunty niespoiste nie spełniają warunków jak dla podsypek
należy wykonać podsypkę jak w gruntach spoistych.
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty spoiste (zakwalifikowane,
zgodnie z dokumentacją geotechniczną, do gruntów nośnych) należy wykonać podsypkę
piaskowo-żwirową ukształtowaną na kąt 90 stopni i wyprofilowaną zgodnie z projektowanym
spadkiem, o grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacją geotechniczną, do gruntów nienośnych, należy wykonać warstwę gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.6. Obsypka i zasypka wstępna rur
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.
Obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z materiału spełniającego warunki jak dla podsypki.
Do wykonywania obsypki należy przystąpić natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakończonego posadowienia rurociągu.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie.
Obsypkę rurociągów wykonywać warstwami o grubości 10 cm, z zagęszczaniem każdej
warstwy.
Obsypkę wykonywać do wierzchu rury.
Następnie, również warstwami o grubości 10 cm, wykonać zasypkę wstępną aż do uzyskania
warstwy o grubości minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zagęszczeniu).
Podczas wykonywania obsypki należy przestrzegać następujących zaleceń:
− roboty prowadzić ze szczególną starannością i dokładnością ;
− przy wykonywaniu obsypki i zagęszczaniu gruntu należy uważać, aby nie spowodować
przemieszczenia ułożonego rurociągu ;
− zagęszczanie obsypki po bokach rury można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Zaleca się użycie sprzętu mogącego pracować jednocześnie po obu bokach rury.
5.7. Zasypka główna
Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurą można rozpocząć dopiero po wykonaniu zasypki
wstępnej.
Jeśli dla danej sieci wymagana jest taśma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to należy ją ułożyć na
zagęszczonej zasypce wstępnej, a następnie lekko przysypać dla ustalenia położenia. Końce
taśmy lokalizacyjnej wyprowadzić do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Następnie
można przystąpić do zasypki głównej
Do zasypki wykopów poza pasem drogowym, można użyć gruntu rodzimego, możliwego do
zagęszczenia. Do zasypki wykopu pod drogami należy użyć gruntu piaszczystego
zagęszczalnego – rodzimego, z odkładu lub zakupionego. Zasypkę wykonywać warstwami o gr.
30 cm, zagęszczając każdą warstwę.
Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.
5.8. Zagęszczenie gruntu
Zagęszczenie gruntu zależy od lokalizacji przewodu:
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a) poza pasem drogowym:
− grunt rodzimy – ID ≥ 0,92
− podsypka, zasypka wstępna – Is ≥ 0,95
− zasypka – Is ≥ 0,92
b) dla dróg kategorii ruchu KR1-3:
− grunt rodzimy – ID ≥ 0,92
− podsypka, zasypka wstępna – Is ≥ 0,95
− zasypka – Is ≥ 0,95
c) dla dróg kategorii ruchu KR4-6:
− grunt rodzimy – ID ≥ 0,95
− podsypka, zasypka wstępna – ID ≥ 0,97
− zasypka na gł. większej niż 1,2m – Is ≥ 0,97
− zasypka na gł. mniejszej niż 1,2m – Is ≥ 1,00
d) dla dróg ekspresowych i autostrad:
− grunt rodzimy – ID ≥ 0,97
− podsypka, zasypka wstępna – Is ≥ 0,97
− zasypka na gł. większej niż 1,8m – Is ≥ 0,97
− zasypka na gł. mniejszej niż 1,8m – Is ≥ 1,00
Jeżeli grunty rodzime nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to należy je dogęścić.
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona powyżej nie może być osiągnięta 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, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inżynierowi Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 6.
6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych i wysięków wodnych.
6.2.2. 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 niepogarszający 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 punkcie 5.2.
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Lp.
1
2
3
4
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Badania do odbioru wykopów
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Badana cecha

6

Szerokość góry wykopu
Szerokość dna wykopu
Rzędne podłoża
Pochylenie skarp
Równość powierzchni
skarp i dna wykopu
Rzędne podsypki

7

Spadek podsypki

8

Zagęszczenie gruntu

Nie rzadziej niż w 3 punktach na 100 m

9

Odchylenie osi wykopu

Pomiar teodolitem rzędnych
w odstępach co 50 m oraz w punktach
załamań

10

Odchylenie szerokości
warstwy podłoża

Pomiar taśmą, w odstępach co 100 m

5

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

Pomiar niwelatorem rzędnych
w odstępach co 50 m oraz w punktach
załamań

Dopuszczalna
odchyłka
±10 cm
± 5 cm
-3/+1cm
±10% tgα
±10 cm
± 0,5 cm
-5%/+10%
projektowanego
spadku
Nie mniejsze niż
wymagane
± 5 cm
± 5 cm

Wyniki badań Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalonej.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na właściwe, na
własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m wykopów obejmuje:
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−
−
−
−
−
−

koszt zakupu i dowozu materiału,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie przekopów próbnych,
zdjęcie humusu i oddzielne składowanie,
wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub
odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie
i wyładunek,
− odwodnienie wykopu,
− umocnienie ścian wykopu oraz rozbiórkę umocnienia,
− profilowanie dna wykopu, skarp,
− dogęszczenia podłoża do wymaganego stopnia zagęszczenia,
− wykonanie podsypki, podłoża wzmocnionego, ławy żwirowo-piaskowej, fundamentu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego,
− wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia,
− zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze),
− utrzymanie przejść i przejazdów dla ruchu lokalnego,
− utrzymanie wykopu,
− wywiezienie na składowisko i utylizację gruntu nadmiernego i likwidowanych
elementów.
Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje:
− koszt zakupu i dowozu materiału,
− wykonanie obsypki i zasypki wstępnej,
− ułożenie taśmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,
− wykonanie zasypki głównej wykopu,
− uporządkowanie terenu robót
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustalenia ogólne
Ogólne ustalenia podano w ”Wymaganiach ogólnych” punkt 10.
10.2. Normy
1. PN-B-02481:1998
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
2. PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3. PN-B-04493:1960
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
5. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7. PN-B-06050: 1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8. PN-B-10736: 1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
9. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
10. PN-B-10725:1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
11. PN-B-10736:1999
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
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10.3. Inne dokumenty
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz.
IV -1989 r. – Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
S-03.00.00.
KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
S-03.01.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA
CPV 45 231
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacją studni
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury
kolidującej.

1.2.

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
elementów systemu kanalizacji deszczowej.
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

tyczenie i oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie prac przygotowawczych,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych deszczowych DN 300 - DN 150 mm z rur PVC,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych deszczowych DN 1000 i DN 800 mm z rur
żelbetowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych DN 2500 - DN 1200 mm
oraz studzienek ściekowych DN 500 mm,

modernizacja istniejących studni,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wykonanie powyższych robót w sposób zgodny z projektem i niniejszą specyfikacją.

1.3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

nadzór inwestorski i autorski,

nadzór geotechniczny i geologiczny,

tyczenie (geodezja),

powykonawczy operat geodezyjny,

inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:

dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, oświetlenie,
znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energię i wodę, sanitariat
itp.),

wykonanie wszystkich tymczasowych przełączeń istniejącej kanalizacji deszczowej
niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i utrzymania ciągłości pracy istniejącej kanalizacji
podczas prowadzenia budowy,

drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy.
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż.

1.4.

Określenia podstawowe

Kanał (przewód kanalizacyjny) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
ścieków.
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Przykanalik (przyłącze) – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej (z wpustem
deszczowym) lub z innego obiektu do kanału deszczowego.
Studzienka kaskadowa – studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach
kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki.
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Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną spodu płyty przykrycia studzienki lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.
Właz kanałowy - element przeznaczony do zamknięcia otworu włazowego podziemnych studzienek
rewizyjnych (komór) umożliwiający dostęp do wnętrza studzienki (komory).
Kineta - wyprofilowane w dnie studzienki koryto, przeznaczone do przepływu ścieków.
Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
Płyta pośrednia – element betonowy przeznaczony do studni o głębokości do dna studzienki większej od
4,5 m.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w “Wymaganiach
ogólnych” punkt 2.
Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2.

Rury

Przewiduje się zastosowanie rur następujących typów:

Rury PVC DN 300, DN 200 i DN 150 mm
Kanały o średnicy DN 300 mm oraz przykanaliki DN 200 i DN 160 mm projektuje się z kielichowych rur
z litego PVC. Rury o sztywności obwodowej 8 kN/m2. Rury oraz elementy systemu z Aprobatą
Techniczną ITB i IBDiM.
Rury trwałe oznakowane: średnica, klasa sztywności obwodowej, numer normy.

Rury żelbetowe DN 1000 i DN 800 mm
Do budowy kanałów DN 1000 i DN 800 mm stosować prefabrykowane rury żelbetowe z betonu C40/50
zgodnie z normą PN EN 1916. Łączenie na uszczelkę (EPDM) mocowaną na etapie produkcji. Połączenie
wodoszczelne
z
zewnątrz
do
wewnątrz
i z wewnątrz na zewnątrz do 0,5 bar.

2.3.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917.
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami za pomocą króćców dostudziennych przyłączeniowych
lub tulei murowych. Długość króćców 0,5 ÷ 1,0 m.
Studzienki rewizyjne, startowe i odbiorcze - z elementów prefabrykowanych betonowych
i żelbetowych o średnicy wewnętrznej komory roboczej DN 2500, DN 2000, DN 1500 i DN 1200 mm,
wykonanych z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-8), o nasiąkliwości poniżej 4%,
mrozoodpornego F-150, spełniające PN-EN 1917.
Elementy denne powinny być wykonane jako prefabrykowane, monolityczne kręgi z dnem, o wysokości
dostosowanej do średnicy kanałów; wysokość kręgu dennego należy dostosować do średnicy kanału na
przepływie oraz do rzędnych na wlocie i wylocie. W celu minimalizacji liczby połączeń narażonych na
oddziaływanie wody gruntowej należy stosować kręgi o możliwie dużej wysokości.
Włączenia rur należy wykonywać z zachowaniem min. 20 cm nadproża nad sklepieniem rury. Przejścia
szczelne rur przez ściany studzienek wykonywać z zastosowaniem króćców dostudziennych lub tulei
systemowych dla danego materiału rury kanalizacyjnej.
Kręgi betonowe łączone pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych
z kompensacją naprężeń, z fabrycznie osadzonymi klamrami złazowymi. Złącza pomiędzy kręgami
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należy dodatkowo zatrzeć cementową zaprawą uszczelniającą. Klamry złazowe stalowe w osłonie z
tworzywa w kolorze żółtym, powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 13101:2005.
Płyty pokrywowe żelbetowe z otworem włazowym 625 mm podwójnie zbrojone.
Włazy kanałowe z żeliwa szarego o średnicy 600 mm, wentylowane, klasy D400, z herbem Gdyni.
Włazy zgodne z PN-EN-124.
Do regulacji niwelety włazu stosować pierścienie dystansowe z betonu klasy min. C25/30. Kręgi denne
studzienek należy posadowić na płycie fundamentowej grubości 20 cm z betonu o klasie C30/37 i na
podsypce piaskowej grubości 15 cm.
W przypadku studzienek kaskadowych zastosować fundament umożliwiający wspólne posadowienie
studzienki i przylegającej kaskady. Rurę spadową kaskady należy zabezpieczyć mieszanką
samozagęszczajacą np. typu grunton. Kaskadę wykonać jako zewnętrzną.
Studzienki należy zabezpieczyć do wysokości min 0,5 m powyżej poziomu wody gruntowej od zewnątrz
roztworem bitumicznym. Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie
powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć.

2.4.

Studzienki ściekowe

Korpus studzienek
Studzienki ściekowe projektuje się w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy C40/50 z
osadnikiem głębokości 0,95 m, o średnicy DN 500 mm. Poszczególne elementy łączone na uszczelkę z
EPDM. Dopuszcza się wykonanie monolityczne.
Studzienki ściekowe należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 80 cm i
grubości 12 cm z betonu klasy C25/30. Posadowienie krat ściekowych wykonać z zastosowaniem
pierścieni odciążających.
Wpusty ściekowe
Studzienki projektuje się przykryć wpustami ulicznymi kołnierzowymi z żeliwa szarego, klasy D 400
(zgodnie z projektem i z PN-EN-124:2000), z kratą mocowaną zawiasowo w korpusie i koszem o
głębokości 0,6 m. Wpusty o wymiarach 400/600 mm.

2.5.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa klasy M8 do połączeń pomiędzy prefabrykatami powinna odpowiadać wymaganiom
PN-B-14501.

2.6. Składowanie materiałów
Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo (małe średnice). Końce rur zabezpieczyć. Stosować się do zaleceń producenta.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8
m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.

Włazy kanałowe i klamry złazowe
Mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i odwodniona. Najlepiej składować na paletach. Wysokość składowania do 1,5 m.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 3.
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Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiębiernych, koparko-ładowarek,

samochodów do transportu mas ziemnych,

sprzętu do odwadniania,

sprzętu do zagęszczania gruntu.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymaganiach ogólnych” pkt.4.

4.2.

Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta.
Wykonawca zapewni przewóz rur. Na środkach transportu samochodowego rury układać w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

4.3.

Transport kręgów

Transport kręgów (studnie) powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepów systemowych typu DEHA lub
równoważnych.

4.4.

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.5.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6.

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 5.

5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi Kontraktu.
Z uwagi na występowanie wody gruntowej należy posiadać sprzęt do odwodnień bezpośrednio z wykopu
i igłofiltrami.

5.3.

Roboty montażowe

Zasady ogólne
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu, rzędne dna, wlotów i wylotów, włazów lub wpustów
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odciążającej.

Przewody kanalizacyjne układane w wykopie
Przewody kanalizacyjne układać na przygotowanym podłożu (wg ST S.02.00.00 Roboty ziemne).
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać zgodnie z systemem producenta rur.
Rury należy układać w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie niższej niż +8 C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.

Studzienki betonowe
Studzienki składają się z następujących części:
 dna studzienki,
 komory roboczej,
 płyty pokrywowej,
 włazu kanałowego,
 klamer złazowych.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek należy wykonać zachowując elastyczność oraz
szczelność na styku studni i ściany rury kanalizacyjnej.
Przykrycie studzienki wykonywać w formie płyty pokrywowej umieszczonej na konstrukcji. Na płycie
pokrywowej zamontować skrzynkę włazową.
Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy.
Klamry osadzone fabrycznie w kręgach.
Posadowienie studzienek z pkt. 2.3. w gruntach piaszczystych na podłożu betonowym grubości 15 cm
z betonu o klasie C16/20 a na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce piaskowo-żwirowej grubości
15 cm. Posadowienie studzienek kaskadowych opisane w pkt. 2.3.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 6.

6.2.

Kontrola robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
określonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 użycia właściwych materiałów i urządzeń,
 zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 prawidłowości ułożenia przewodów,
 prawidłowości wykonanych połączeń,
 jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
 jakości wykonania izolacji antykorozyjnej,
 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.

6.3.

Badania i tolerancje

Badania jakości robót montażowych sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002.
Przedmiot badania
odchylenie w planie osi ułożonego przewodu
rzędnych w profilu
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek (teren utwardzony)
odchylenia spadku
szczelność rurociągów grawitacyjnych

Tolerancja
± 5 cm
± 0,5 cm,
 5mm
przy zmniejszonym spadku -5%,
przy zwiększonym spadku +10%
bez ubytku wody

Wyniki badań Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalonej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady obmiaru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe:
 1 m kanału,
 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej,
 1 kpl. studzienki ściekowej,
 1 kpl. modernizacji studni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania kanałów i przewodów,
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 wykonane studzienki kanalizacyjnej i komory,
 wykonane izolacje,
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanału obejmuje:
 wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne),
 ułożenie kanału,
 podłączenie do studzienki lub kolektora,
 zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)
Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej obejmuje:
 wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)
 wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej – krąg denny, kręgi łączone na uszczelkę i zaprawę,
płyta pokrywowa, płyta pośrednia, właz, klamry złazowe, osadzenie tulei szczelnych lub króćców
dostudziennych,
 regulacja włazu,
 wykonanie izolacji studzienki,
 zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne).
Cena wykonania 1 kpl. studzienki ściekowej obejmuje:
 wykonanie kompletnej studzienki ściekowej,
 osadzenie wpustu żeliwnego, regulacja.
Cena wykonania 1 kpl. modernizacji obejmuje:
 wykonanie modernizacji studzienki (wymiana pokrywy, wymiana kręgu górnego, wymiana włazu,
osadzenie klamer złazowych, remont kinety, dostosowanie włazu do nowej niwelety drogi),
Długość kanałów podano pomiędzy osiami studni. Wszystkie elementy zawierają koszt zakupu i dowozu
materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

BN-88/6731-08
PN-EN 1401-1

3.
4.
5.

PN-EN 2061:2003/A1:2005
PN-90/B-14501
PN-EN 1917

6.

PN-EN 197-1:2012

7.

PN-EN 476:2012

8.

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007

Cement. Transport i przechowywanie
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Zaprawy budowlane zwykłe
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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9.
10.
11.
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PN-S-02205: 1998
PN-EN 752: 2008
PN-EN 124:2000

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montażowe producentów rur i osprzętu.
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz
z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową
kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.

1.2.

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
elementów systemu kanalizacji sanitarnej.
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

tyczenie i oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie prac przygotowawczych,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych DN 250 z rur kamionkowych,

ułożenie przyłącza kanalizacyjnego DN 160 mm z rur PVC,

wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej betonowej DN 1200 mm oraz studzienki
z tworzywa sztucznego DN 600 mm,

modernizacja istniejących studzienek,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wykonanie powyższych robót w sposób zgodny z projektem i niniejszą specyfikacją.

1.3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

nadzór inwestorski i autorski,

nadzór geotechniczny i geologiczny,

tyczenie (geodezja),

powykonawczy operat geodezyjny,

inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:

dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, oświetlenie,
znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energię i wodę, sanitariat
itp.),

wykonanie wszystkich tymczasowych przełączeń istniejącej kanalizacji deszczowej
niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i utrzymania ciągłości pracy istniejącej kanalizacji
podczas prowadzenia budowy,

drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy.
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w SST innych branż.

1.4.

Określenia podstawowe

Kanał (przewód kanalizacyjny) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
ścieków.
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Studzienka kaskadowa – studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach
kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki.
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną spodu płyty przykrycia studzienki lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.
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Właz kanałowy - element przeznaczony do zamknięcia otworu włazowego podziemnych studzienek
rewizyjnych (komór) umożliwiający dostęp do wnętrza studzienki (komory).
Kineta - wyprofilowane w dnie studzienki koryto, przeznaczone do przepływu ścieków.
Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
Płyta pośrednia – element betonowy przeznaczony do studni o głębokości do dna studzienki większej od
4,5 m.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogólnych” punkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w “Wymaganiach
ogólnych” punkt 2.
Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2.

Rury

Przewiduje się zastosowanie rur następujących typów:

Rury kamionkowe DN 250 mm
Kanały o średnicy DN 250 mm wykonać z rur kielichowych kamionkowych glazurowanych klasy 160 o
wytrzymałości 40 kN/m.
Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min. Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem
zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) - zgodnie z PN-EN 295-3.
Odporność na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrażania i odmrażania w temp.
od -18oC do +18oC) - zgodnie z PB/TB-1/23:2005. Niepalność - reakcja na ogień w kanałach
grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-1:2008.
Rury trwałe oznakowane: średnica, klasa sztywności obwodowej, numer normy.

Rury PVC DN 160 mm
Kanały o średnicy DN 160 mm projektuje się z kielichowych rur z litego PVC. Rury o sztywności
obwodowej 8 kN/m2. Rury oraz elementy systemu z Aprobatą Techniczną ITB i IBDiM.
Rury trwałe oznakowane: średnica, klasa sztywności obwodowej, numer normy.

2.3.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917.
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami za pomocą króćców dostudziennych przyłączeniowych
lub tulei murowych. Długość króćców 0,5 ÷ 1,0 m.
Studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych o średnicy
wewnętrznej komory roboczej DN 1200 mm, wykonanych z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150, siarczanoodpornego, spełniające PN-EN 1917
wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC.
Elementy denne powinny być wykonane jako prefabrykowane, monolityczne kręgi z dnem, o wysokości
dostosowanej do średnicy kanałów; wysokość kręgu dennego należy dostosować do średnicy kanału na
przepływie oraz do rzędnych na wlocie i wylocie. W celu minimalizacji liczby połączeń narażonych na
oddziaływanie wody gruntowej należy stosować kręgi o możliwie dużej wysokości.
Włączenia rur należy wykonywać z zachowaniem min. 20 cm nadproża nad sklepieniem rury. Przejścia
szczelne rur przez ściany studzienek wykonywać z zastosowaniem króćców dostudziennych lub tulei
systemowych dla danego materiału rury kanalizacyjnej.
Kręgi betonowe łączone pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych
z kompensacją naprężeń, z fabrycznie osadzonymi klamrami złazowymi. Złącza pomiędzy kręgami
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należy dodatkowo zatrzeć cementową zaprawą uszczelniającą. Klamry złazowe stalowe w osłonie
z tworzywa w kolorze żółtym, powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 13101:2005.
Płyty pokrywowe żelbetowe z otworem włazowym 625 mm podwójnie zbrojone.
Włazy kanałowe z żeliwa szarego o średnicy 600 mm, wentylowane, klasy D400, z herbem Gdyni.
Włazy zgodne z PN-EN-124.
Do regulacji niwelety włazu stosować pierścienie dystansowe z betonu klasy min. C25/30.
Kręgi denne studzienki kaskadowej należy posadowić na podłożu betonowym grubości 10 cm z betonu
o klasie C16/20 i na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Kaskadę wykonać jako zewnętrzną.

2.4.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych należy wykonać jako niewłazowe z rur PE lub PP lub z tworzywa o nie
gorszych właściwościach. Studzienki należy wykonać z rur karbowanych o średnicy DN 600 mm.
Studzienki z przykryciem włazowym D400 osadzonym na rurze teleskopowej zgodnie z zastosowanym
systemem studzienek.
Włączenie istniejącego przyłącza sanitarnego do studzienki z tworzywa sztucznego wykonać wg projektu
na budowie bezpośrednio do rury trzonowej poprzez uszczelkę „ in –situ” bez rury spadowej.
Połączenie rur projektowanych przyłączy z króćcami fabrycznymi kinety studzienek wykonać jako
kielichowe.

2.5.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa klasy M8 do połączeń pomiędzy prefabrykatami powinna odpowiadać wymaganiom
PN-B-14501.

2.6. Składowanie materiałów
Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo (małe średnice). Końce rur zabezpieczyć. Stosować się do zaleceń producenta.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.

Włazy kanałowe i klamry złazowe
Mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i odwodniona. Najlepiej składować na paletach. Wysokość składowania do 1,5 m.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiębiernych, koparko-ładowarek,

samochodów do transportu mas ziemnych,

sprzętu do odwadniania,
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sprzętu do zagęszczania gruntu.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymaganiach ogólnych” pkt.4.

4.2.

Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta.
Wykonawca zapewni przewóz rur. Na środkach transportu samochodowego rury układać w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

4.3.

Transport kręgów

Transport kręgów (studnie) powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepów systemowych typu DEHA lub
równoważnych.

4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.5.

Transport studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.6.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7.

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 5.

5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi Kontraktu.
Z uwagi na występowanie wody gruntowej należy posiadać sprzęt do odwodnień bezpośrednio z wykopu
i igłofiltrami.
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Roboty montażowe

Zasady ogólne
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu, rzędne dna, wlotów i wylotów, włazów lub wpustów
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
W miejscach kolizji z innymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odciążającej.

Przewody kanalizacyjne układane w wykopie
Przewody kanalizacyjne układać na przygotowanym podłożu (wg ST S.02.00.00 Roboty ziemne).
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać zgodnie z systemem producenta rur.
Rury należy układać w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie niższej niż +8 C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.

Studzienki betonowe
Studzienki składają się z następujących części:
 dna studzienki,
 komory roboczej,
 płyty pokrywowej,
 włazu kanałowego,
 klamer złazowych.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek należy wykonać zachowując elastyczność oraz
szczelność na styku studni i ściany rury kanalizacyjnej.
Przykrycie studzienki wykonywać w formie płyty pokrywowej umieszczonej na konstrukcji. Na płycie
pokrywowej zamontować skrzynkę włazową.
Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy.
Klamry osadzone fabrycznie w kręgach.
Posadowienie studzienek z pkt. 2.3. w gruntach piaszczystych na podłożu betonowym grubości 15 cm
z betonu o klasie C16/20 a na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce piaskowo-żwirowej grubości
15 cm.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Modernizacje
Do modernizacji przewidziane są studzienki przeznaczone do dalszej eksploatacji zlokalizowane w pasie
drogowym i pasie pieszym. Modernizacja polega na dostosowaniu studzienek do nowych warunków
wysokościowych. W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego należy wykonać nowe włączenia
do studni i ewentualnie zaślepić zbędne, wyremontować kinetę, osadzić klamry złazowe, Zatrzeć złącza,
wymienić górną część studni (krąg i płytę pokrywową lub zwężkę), wymienić lub wyregulować właz.

Demontaże
Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrębie prowadzonych wykopów należy fizycznie
zlikwidować, usunąć z gruntu i zutylizować. Wraz z likwidowanymi odcinkami kanałów, likwidacji
(całkowitemu demontażowi) ulegnie istniejąca studzienka kanalizacyjna.
Wykopy po likwidowanych przewodach zasypać warstwami gruntem piaszczystym z zagęszczeniem.
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i
Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

720

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S-03.00.00 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 6.

6.2.

Kontrola robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
określonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 użycia właściwych materiałów i urządzeń,
 zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 prawidłowości ułożenia przewodów,
 prawidłowości wykonanych połączeń,
 jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
 jakości wykonania izolacji antykorozyjnej,
 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.

6.3.

Badania i tolerancje

Badania jakości robót montażowych sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002.
Przedmiot badania
odchylenie w planie osi ułożonego przewodu
rzędnych w profilu
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek (teren utwardzony)
odchylenia spadku
szczelność rurociągów grawitacyjnych

Tolerancja
± 5 cm
± 0,5 cm,
 5mm
przy zmniejszonym spadku -5%,
przy zwiększonym spadku +10%
bez ubytku wody

Wyniki badań Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalonej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady obmiaru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” punkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe:
 1 m kanału,
 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej,
 1 kpl. studzienki z tworzyw sztucznych,
 1 kpl. modernizacji studni,
 1 m demontażu kanału,
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania kanałów i przewodów,
 wykonane studzienki kanalizacyjnej,
 wykonane izolacje,
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanału obejmuje:
 wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne),
 ułożenie kanału,
 podłączenie do studzienki lub kolektora,
 zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)
Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej obejmuje:
 wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)
 wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej – krąg denny, kręgi łączone na uszczelkę i zaprawę,
płyta pokrywowa, płyta pośrednia, właz, klamry złazowe, osadzenie tulei szczelnych lub króćców
dostudziennych,
 regulacja włazu,
 wykonanie izolacji studzienki,
 zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne).
Cena wykonania 1 kpl. studzienki z tworzyw sztucznych obejmuje:
 wykonanie kompletnej studzienki,
 osadzenie przykrycia włazowego, regulacja,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 kpl. modernizacji obejmuje:
 wykonanie modernizacji studzienki (wymiana pokrywy, wymiana kręgu górnego, wymiana włazu,
osadzenie klamer złazowych, remont kinety, dostosowanie włazu do nowej niwelety drogi, osadzenie
tulei szczelnych lub króćców dostudziennych pod nowy kanał),
Cena wykonania 1 kpl. demontażu kanału obejmuje:
 niezbędne roboty ziemne,
 demontaż kanału ściekowego,
 demontaż studzienek kanalizacyjnych,
 wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.
Długość kanałów podano pomiędzy osiami studni. Wszystkie elementy zawierają koszt zakupu i dowozu
materiałów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

BN-88/6731-08
PN-EN 1401-1

3.
4.
5.

PN-EN 2061:2003/A1:2005
PN-90/B-14501
PN-EN 1917

6.

PN-EN 197-1:2012

7.

PN-EN 476:2012

8.

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007
PN-S-02205: 1998
PN-EN 752: 2008
PN-EN 124:2000

9.
10.
11.

Cement. Transport i przechowywanie
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Zaprawy budowlane zwykłe
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montażowe producentów rur i osprzętu.
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