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SPIS ZAWARTOŚCI

Roboty budowlane
D-00.00.00 Wymagania ogólne

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.04 Wyrównanie podbudowy tłuczniem
Roboty w zakresie różnych nawierzchni

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

SPECYFIKACJE

D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.

WSTĘP

Przedmiot wymagań
Specyfikacja D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania pn.
Remont drogi gminnej „Ukraina” nr 270023K w miejscowości Sitnica w km 0+870 1+920

Zakres robót:
Remont drogi gminnej „Ukraina” w m. Sitnica w km 0+870–1+920, polegający na
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Zaplanowano
wykonanie nawierzchni o szerokości 3,20 m warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy
wiążącej o gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na w miejscu
zniszczonej nawierzchni bitumicznej na wykonanym profilu z masy mineralno-asfaltowej.
Odwodnienie nawierzchni wykonane poprzez nadanie spodków poprzecznych w kierunku
poboczy i rowów. Pobocza z kruszywa łamanego o szer. 50cm, gr. 15cm. Udrożnienie
mechaniczne rowu odwadniającego na całej długości odcinka wraz z transportem urobku
oraz czyszczenie przepustów.

Remont drogi gminnej „Łukowice” nr 270020K w miejscowości Rożnowice
w km 1+000 - 1+997

Zakres robót:
Remont drogi gminnej „Łukowice” w m. Rożnowice w km 1+000 – 1+997, polegający na
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i wymianie wymytej
podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,20 m warstwy ścieralnej
o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 4 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na
warstwie podbudowy wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni żwirowej wraz z
wykonaniem koryta na głębokość 10 cm. Wykonanie podbudowy z warstwy z kruszywa
łamanego o gr. 10 cm. Odwodnienie nawierzchni wykonane poprzez nadanie spodków
poprzecznych w kierunku poboczy i rowów. Pobocza z kruszywa łamanego o szer. 50cm,
gr. 15cm. Udrożnienie mechaniczne rowu odwadniającego na całej długości odcinka wraz
z transportem urobku oraz czyszczenie przepustów.
Remont drogi gminnej „Ruska Droga” nr 270033K w miejscowości Libusza
w km 1+300 - 2+540

Zakres robót:
Remont drogi gminnej „Ruska Droga” w m. Libusza w km 1+300 – 2+540, polegający na
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i wymianie wymytej
podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,20 m warstwy ścieralnej
o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na

warstwie podbudowy wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni żwirowej wraz z
wykonaniem koryta na głębokość 30 cm. Wykonanie podbudowy z warstwy dolnej z
kruszywa naturalnego o gr. 25 cm i górnej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm.
Odwodnienie nawierzchni wykonane poprzez nadanie spodków poprzecznych w kierunku
poboczy i rowów. Pobocza z kruszywa łamanego o szer. 50cm, gr. 15cm. Udrożnienie
mechaniczne rowu odwadniającego na długości 720 m wraz z transportem urobku oraz
czyszczeniem przepustów.

Remont drogi gminnej „Zielona Ulica” nr 270009K w miejscowości Binarowa
w km 0+960 - 1+500

Zakres robót:
Remont drogi gminnej „Zielona Ulica” w m. Binarowa w km 0+960 – 1+500, polegający
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i wymianie wymytej
podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,20 m warstwy ścieralnej
o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 5 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie położona na
wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni żwirowej wraz z wykonaniem koryta na
głębokość 35 cm. Wykonanie podbudowy z warstwy dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20
cm i górnej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. Odwodnienie nawierzchni wykonane
poprzez nadanie spodków poprzecznych w kierunku poboczy i rowów. Pobocza z
kruszywa łamanego o szer. 50cm, gr. 15cm. Udrożnienie mechaniczne rowu
odwadniającego na całej długości odcinka wraz z transportem urobku oraz czyszczenie
przepustów.

Zakres stosowania Wymagań Ogólnych
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1

Wykaz Specyfikacji
1.3.1. Poniżej przedstawiony jest wykaz specyfikacji, które będą miały odpowiednio zastosowanie
do tego zlecenia:
D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
D-04.00.00

Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.08.01

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi

D-04.08.04

Wyrównanie podbudowy tłuczniem

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.01.03

Nawierzchnia żwirowa

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.3.2. Specyfikacje zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze
przetargu” stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy
stosujące się do robót.

1.3.3. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych,
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te
winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Rysunkami
i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się wykonawcę za w pełni zaznajomionego
z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni
przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.2. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji mierzona w osi
jezdni drogowej.
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania lub służąca jako trasa
transportowa, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami,

służący

budowlanego,

do

notowania

rejestrowania

wydarzeń

dokonanych

zaistniałych

odbiorów

robót,

w

czasie

wykonywania

przekazywania

poleceń

zadania
i

innej

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą.
1.4.5. Estakada – obiekt zbudowany nad drogą dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.6. Tunel drogowy – obiekt zbudowany pod drogą dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.7. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nośna (most/przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.10. Korpus drogowy – całkowita szerokość robót drogowych włączając przykanaliki i roboty
ziemne.
1.4.11. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.12. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców

i Ew. dodatkowych załączników. Od Inżyniera wymaga się potwierdzania wpisów w Księdze
Obmiaru.
1.4.13. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.14. Nawierzchnia – warstwa lub połączenie warstw służących do przenoszenia obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających bezpieczne warunki dla ruchu


Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.



Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.



Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.



Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.



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.



Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.



Warstwa odcinająca/filtracyjna – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.



Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.

1.4.15. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.16. Obiekt mostowy – most, wiadukt, tunel, kładka dla pieszych, przejście naziemne, przepust
lub mur oporowy.
1.4.17. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.18. 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.
1.4.19. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz towarzyszącego krajobrazu. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej.
1.4.20. Pobocze utwardzone/ziemne – część drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do ogólnego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.

1.4.22. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.23. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem rysunków.
1.4.24. Tunel/przejście podziemne/przepust – obiekt pod drogą służący dla ruchu kołowego,
pieszego/przepływu małych cieków wodnych.
1.4.25. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.26. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.27. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego.
1.4.28. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.
1.4.29. Szerokość całkowita mostu/wiaduktu – całkowita odległość między barierami lub
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona pod kątem prostym do osi podłużnej
obiektu.
1.4.30. Tunel – obiekt zbudowany pod poziomem ziemi dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.31. Umocnienie skarpy – skarpa od czoła przyczółka od krawędzi drogi pod mostem.

Ogólne wymagania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać i stosować się
do wymagań rysunków, specyfikacji i wskazówek Inżyniera. Wykonawca winien przygotować
i wydać oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku każdego istotnego elementu
robót.
1.5.1. Rysunki Wykonawcy.


Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inżyniera,
oraz innych odnośnych władz:
o

Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty – dwa egzemplarze.

o

Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

o

Projekt dróg dojazdowych – technologicznych i pomostów roboczych.

o

Projekt techniczny rusztowań i pomostów roboczych i robót.

o

Projekt odwodnienia wykopów.

o

Projekt montażu łożysk.

o

Projekt montażu konstrukcji stalowej przęseł.

o

Projekt próbnego obciążenia mostu.

o

Projekt technologiczny wykonania pali wielkośrednicowych.

o

Projekt techniczny próbnego obciążenia pala.

o

Projekt techniczny wykonania ścianki szczelnej.

o

Projekt techniczny fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny
koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.


Rysunki przedłożone przez Wykonawcę.

Dodatkowo do specyfikacji, rysunków i innych informacji zawartych w kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do
wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w kontrakcie. Wykonawca informacje te
może dostarczać sukcesywnie w częściach, z tym że każda dostarczona część musi być kompletna
na tyle by umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy
projektowej.


Rysunki zaakceptowane przez Inżyniera.

Inżynier winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych
przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te i/lub zastrzeżenia
winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni
od ich otrzymania. Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien
skonsultować się z Inżynierem. O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inżynier wówczas Wykonawca
winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji.


Rysunki powykonawcze.

Wykonawca winien bez zwłoki wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych
Inżynierowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca
winien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie
w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót, który ma być przekazany do
zajęcia lub wykorzystania przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskimi
przepisami, nie później niż na 14 dni przed jego przekazaniem/przejęciem.

1.5.2. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruchu kołowego, pieszego itp. na i przez
Teren Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz Policją 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.
Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia. W czasie wykonywania robót
Wykonawca

dostarczy,

zainstaluje

i będzie

utrzymywał

wszystkie

tymczasowe

urządzenia

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy
winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne

ze

względów

bezpieczeństwa.

Wszystkie

zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

znaki,

zapory

i

inne

urządzenia

1.5.3. Tablice informacyjne o inwestycji.
Wykonawca winien dostarczyć, zainstalować i utrzymywać przez cały czas trwania kontraktu tablice
informacyjne o inwestycji (tekst zgodnie z układem załączonym na końcu niniejszego rozdziału –
Rysunek Nr 1), których projekt i lokalizacja wymagają uzgodnienia z Inżynierem.

1.5.4. Ochrona środowiska.
Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego w tym bezwzględnie:


utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,



podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać

uszkodzeń

lub

uciążliwości

dla

osób

lub

własności

społecznej

i

innych,

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
o

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

o

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,



zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Wykopaliska archeologiczne.
Wykonawca w razie wystąpienia konieczności winien zapewnić stały nadzór archeologiczny
w porozumieniu z Ośrodkiem Ratowniczym Badań Archeologicznych w Warszawie.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

ochrony

przeciwpożarowej.

Wykonawca

będzie

utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane
w sposób zgodny z przepisami ochrony przeciwpożarowej w dużej odległości od miejsc pracy.
Wykonawca

będzie

spowodowanych

odpowiedzialny

pożarem

i

wywołanym

winien
jako

być

ubezpieczony

rezultat

realizacji

z

tytułu

robót

albo

wszelkich
przez

strat

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.

Wszelkie

materiały

odpadowe

użyte

do

robót

będą

miały

świadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie 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

specyfikacjami,

a

ich

użycie

spowodowało

jakiekolwiek

zagrożenie

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
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
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia ma oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążanie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inżyniera.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.

1.5.11. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz
na swój koszt (takie zezwolenia w tym między innymi na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac lub przełożenie urządzeń

użyteczności publicznej). W ciągu dwóch tygodni od podpisania Umowy Kontraktu winien
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia
robót

zgodnie

z

harmonogramem.

W

porozumieniu

z

pozostałymi

władzami

lokalnymi

i użytkownikami urządzeń użyteczności publicznej, Inżynier opracuje harmonogram przedkładania
przez Wykonawcę w pełni udokumentowanych wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie
różnych odcinków robót. Jeżeli Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu wówczas koszt wszelkich
opóźnień jakie mogą dotknąć Wykonawcę w związku ze zwłoką w wydaniu wszelkich niezbędnych
zezwoleń na prowadzenie robót zostanie poniesiony przez Zamawiającego. Wykonawca winien
dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te
zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiązków kontraktowych.

1.5.12. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakości i odbioru robót winny odpowiadać warunkom
postanowionym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430/.

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę tych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami sieci
wyszczególnionymi w części uzgodnień branżowych projektu budowlanego.

2.

MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych

do

robót

Wykonawca

przedstawi

szczegółowe

informacje

dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.

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

z

Zamawiającego

jakichkolwiek
i

jest

źródeł

zobowiązany

miejscowych

włączając

dostarczyć

Inżynierowi

w

to

źródła

wymagane

wskazane

przez

dokumenty

przed

włączeniem ich do robót. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia

Inżynierowi.

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

spełnienie

wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu udowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej

partii

materiałów

pod

względem

jakości.

W

przypadku,

gdy

Inżynier

będzie

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
2.3.1. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.3.2. Inżynier będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

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

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.

SPRZĘT WYKONAWCY

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 Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w

przypadku

braku

ustaleń

w

takich

dokumentach

sprzęt

powinien

być

uzgodniony

i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontakcie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po
akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie
gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości i wykonawstwa, Inżynier może
nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.
4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzeni robót zgodnie z zasadami określonymi
Kontaktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne
i dojazdowe wokół placu budowy w stanie czystym.

5.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z rysunkami,
Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

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 Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną

legalizację,

zostały

prawidłowo

wykalibrowane

i

odpowiadają

wymaganiom

norm

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Zaleca się
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek. Na
zlecenie Inżyniera 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne z polskimi wytycznymi lub
innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą zapisywane przez Inżyniera na formularzach zaaprobowanych przez Inżyniera.

Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez Wykonawcę
bez ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niepoprawne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie jakości materiałów i wykonawstwa.

Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi
w Specyfikacjach. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Dokumenty budowy
5.8.1. 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 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, odpisem 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 Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:


datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



datę przekazania przez Inżyniera rysunków,



uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu,



terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,



przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,



uwagi i polecenia Inżyniera,



daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu



zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,



godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,



sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,



badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki,



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 na rysunkach,



dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,



dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,



dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,



wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,



inne istotne informacje o przebiegu robót,



szczegółowe

wykazy

wszelkich

ilościowych

i

jakościowych

części

robót

w

tym

dostarczonych i użytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.8.2. Księga Obmiaru.
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

5.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inżyniera i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

5.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 5.8.1. do 5.8.3. następujące
dokumenty:


pozwolenie na realizację zadania budowlanego,



protokoły przekazania Terenu Budowy,



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



protokoły odbioru robót,



protokoły z narad i ustaleń,



korespondencję na budowie.

5.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty

budowy

zabezpieczonym.

będą

przechowywane

Zaginięcie

któregokolwiek

na
z

Terenie

Budowy

dokumentów

w

miejscu

budowy

odpowiednio

spowoduje

jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Ślepym Kosztorysie. Tak ustalony
obmiar

powinien

być

wstawiony

do

Księgi

Obmiaru.

Obmiar

wykonanych

robót

będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w [m2] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 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.

Wszelkie

skomplikowane

pomiary

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7.

ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
7.1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
7.1.2. odbiorowi częściowemu,
7.1.3. odbiorowi ostatecznemu,
7.1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru
Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie
z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór ostateczny 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 Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót
i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia
stwierdzające

zakończenie

robót

po

zweryfikowaniu

odbioru

ostatecznego

przez

Komisję

wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział
w przekazaniu. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z rysunkami i Specyfikacjami. 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 część robót jest wykonana poniżej podanych standardów ale nie
wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu robót, roboty mogą być odebrane pod
warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia Ceny Kontraktowej, która uwzględnia wszelkie
takie zmiany.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
7.5.1. rysunki z naniesionymi zmianami,
7.5.2. Specyfikacje,
7.5.3. uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
7.5.4. recepty i ustalenia technologiczne,
7.5.5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
7.5.6.

wyniki

pomiarów

kontrolnych

oraz

badań

i

oznaczeń

laboratoryjnych

zgodne

ze Specyfikacjami i PZJ,
7.5.7. atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
7.5.8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami,
7.5.9. sprawozdanie techniczne,
7.5.10. powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
7.5.11. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
7.5.12. zakres i lokalizację wykonywanych robót,
7.5.13. wykaz wprowadzonych zmian,
7.5.14. uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
7.5.15. datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

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 wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny będzie miał miejsce po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbioru ostatecznego robót.

SPECYFIKACJE

D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
WYZNACZANIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych

1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z robotami pomiarowymi.

1.2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworzeniem w terenie
pagórkowatym przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:
1.3.1. sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,
1.3.2. wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,
1.3.3. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
1.3.4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
1.3.5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
1.3.6. wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1.1.

Materiały do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale drewniane
z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie
punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długości
1,5 – 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane
o długości około 0,30 m i średnicy 50 – 80 mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny
mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

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

3.2.

Sprzęt do robót pomiarowych

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:
3.2.1.

teodolity lub tachimery,

3.2.2.

niwelatory,

3.2.3.

dalmierze,

3.2.4.

tyczki,

3.2.5.

łaty,

3.2.6.

taśmy stalowe i parciane,

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

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

4.2.

Wymagania dla transportu

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

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. Prace
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Zamawiający
zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy i dostarczyć
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania
punktów głównych w terenie. 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 ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót

z dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inżyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające
z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane
przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera
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 Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy
muszą

być

zaopatrzone

charakterystykę

i

w

położenie

oznaczenia
tych

określające

punktów.

Forma

w
i

sposób
wzór

tych

wyraźny

i

oznaczeń

jednoznaczny
powinny

być

zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub na skutek 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.

5.2.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy
każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy
drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Reper roboczy 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. Rzędne reperu należy określić z dokładnością do 0,4 cm/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.

5.3.

Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania
trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.

5.4.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
5.4.1.

wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza,

5.4.2.

wyznaczenie

krawędzi

wykopów

na

powierzchni

terenu

(określenie

granicy

robót

ziemnych),
5.4.3.

wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach
poprzecznych (tzw. Profilowanie przekrojów poprzecznych),

i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia

dla

poprawnego

przeprowadzenia

robót

zaakceptowanych

przez

Inżyniera.

Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane. Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku 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

warstwy

wyrównawczej

nawierzchni oraz wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Konieczne jest
profilowanie przekrojów

poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie

z dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Inżyniera.

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.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr trasy
drogowej [km].

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. Odbiór
robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

9.2.

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robót obejmuje:


sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,



uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,



wyznaczenie reperów roboczych,



wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,



wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,



zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,



Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978.



Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK, 1983.



Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.



Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK, 1983.



Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983.



Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979.

SPECYFIKACJE

D-04.00.00
PODBUDOWA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.08.04
WYRÓWNANIE PODBUDOWY
TŁUCZNIEM

D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i chodnika.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia

są

zgodne

z

obowiązującymi,

odpowiednimi

polskimi

normami,

wytycznymi

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,

ST

i

poleceniami

Inżyniera.

Ogólne

wymagania

dotyczące

robót

podano

w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

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

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonania robót należy stosować:
3.2.1.

równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem.
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

3.2.2.

koparki z czerpakami profilowymi,

3.2.3.

walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.

TRANSPORT

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

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.

Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3.

Wykonanie robót

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, np. na poszerzeniach lub w przypadku robót
o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 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 Inżyniera.

5.4.

Profilowanie podłoża

Przed

przystąpieniem

zanieczyszczeń.

Należy

do

profilowania

usunąć

błoto

podłoże
i

grunt,

powinno
który

być

uległ

oczyszczone
nadmiernemu

ze

wszystkich

nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym

do

profilowania

Wykonawca

powinien

spulchnić

podłoże

na

głębokość

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w tablicy w pkt. 5.5.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być

wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

5.5.

Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgonie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia
podano w poniższej tablicy:

Strefa korpusu
Górna warstwa grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
autostrad i dróg
ruch bardzo ciężki i ciężki
ekspresowych
1,03
1,00
1,00

1,00

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej
o więcej niż 20% jej wartości. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

5.6.

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli

wyprofilowane

i

zagęszczone

podłoże

uległo

nadmiernemu

zawilgoceniu,

to

przed

przystąpieniem do układania warstwy odcinającej należy odczekać do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona ona na własny koszt.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2.

Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.

6.3.

Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić
wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż w jednym punkcie na 600 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby
Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zagęszczenia wg metody Prochowa jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie
materiału tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność
gruntów w czasie zagęszczenia należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2.

6.4.

Badania i pomiary podłoża

6.4.1.

Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na podstawie zestawienia należy
obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest
nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie
wg poniższej tablicy:

Procent wyników badań

Potrącenia od ceny

w granicach dopuszczalnych
95
90
85
80
75
70

jednostkowej (%)
5
10
20
30
40
50

Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podłoże należy
spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4.2.

Cechy geometryczne

6.4.2.1.

Równość podłoża

Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej raz na 100 m. Nierówności nie
mogą przekraczać 2 cm.
6.4.2.2.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na
100 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne
podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5%.
6.4.2.3.

Głębokość koryta i rzędne podłoża

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzić co 100 m na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.2.4.

Ukształtowanie osi koryta

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać co 100 m w osi i na jej krawędziach. Oś w planie nie
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej w więcej niż 5 cm.
6.4.2.5.

Szerokość koryta

Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 100 m. Szerokość nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.4.2.6.

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w p. 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót przedstawiono w ST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach
kwadratowych [m2].

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót

wykonywanego

koryta

wraz

z profilowaniem

i zagęszczeniem

podłoża

jest

dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określonych
w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłożą należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów
i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne oraz
zagęszczenie. Cena jednostkowa profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:


prace pomiarowe,



odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,



załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub
nasyp,



profilowanie podłoża,



zagęszczanie podłoża do wymaganych wskaźników zagęszczenia,



utrzymanie podłoża,



przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.



PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.



BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenia płytą.



BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
i lotniskowych.



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą.



BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.



BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, W-wa 1989.



ST D-04.01.01. Koryto z zagęszczaniem i profilowaniem podłoża.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
podbudowy

pomocniczej

z

kruszywa

łamanego

stabilizowanego

mechanicznie

pod

nową

nawierzchnie drogową.

1.4

Określenie podstawowe

1.4.1.

Stabilizacja

mechaniczna

–

proces

technologiczny

polegający

na

odpowiednim

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.2.

Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.

2.

1.1

MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.

2.2.

Kruszywo

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
być

kruszywo

łamane

uzyskane

w

wyniku

przekruszenia

surowca

skalnego

lub

kamieni

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.

2.3.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
pomocniczej
Sito kwadratowe [mm]
63

Przechodzi przez sito [%]
100

31,5

76-100

16

57-93

8

42-75

4

28-58

2

19-42

0,5

10-24

0,075

3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzącego przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

2.4.

Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa
Lp.
1
2
3
4

Właściwości badane według:
Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg

5

PN-B-04481:1988
Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

Wymagania
10
40
1
30-70

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie więcej niż

50

6
7

- po 1/5 liczby obrotów
Nasiąkliwość, %, nie więcej niż
Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19

35
5

8
9

po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż
Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż

10
1
60

2.5.

Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki
materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do
wbudowania przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych
i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech
materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie

materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie
spełniają wymagań zostaną odrzucone.

3.

SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.

3.2.

Sprzęt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
3.2.1. Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę,
3.2.2. Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
3.2.3. Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne.

4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4.

4.2.

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu
i

rozsegregowaniu.

Ruch

pojazdów

po

wyprofilowanym

podłożu

drogi

powinien

być

tak

zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.

5.2.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podłoże gruntowe. Jeżeli podłoże
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez
Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie
Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe
niż co 10m.

5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności
optymalnej

należy

wytwarzać

w

mieszarkach

stacjonarnych

gwarantujących

otrzymanie

jednorodnej mieszanki Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.

Rozkładanie mieszanki kruszywa

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. Warstwy kruszywa powinny być
rozkładane 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 układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.5.

Zagęszczanie

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszcza
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania
powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału,
aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna
być

zagęszczona

mechanicznymi.

zagęszczarkami
Zagęszczenie

płytowymi,

należy

małymi

kontynuować

do

walcami

wibracyjnymi

osiągnięcia

wskaźnika

lub

ubijakami

zagęszczenia

podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność
materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą
i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją +1%,-2%.

5.6.

Odcinek próbny

O ile zażąda tego Inżynier, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odcinka próbnego.
Co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny,
którego powierzchnia powinna wynosić od 400 do 800 m², a długość nie powinna być mniejsza niż
200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.

5.7.

Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, śnieg i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych w p.2. w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.

6.3.

Badania w czasie robót

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w poniższej tablicy 3.
6.3.1.

Badania właściwości kruszywa

W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w tablicy
w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę
badane i co najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m²
warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki

badań

powinny

być

bieżąco

przekazywane

Inżynierowi.

Badania

pełne

kruszywa,

obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2. powinny być wykonywane przez
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robot, lecz nie rzadziej niż raz na
6000 m² wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów
i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.3.2.

Badania wilgotności kruszywa

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać

wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz
w jednym punkcie na 600 m², przy ocenie zagęszczenia warstwy.

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw
łamanych stabilizowanych mechanicznie

Lp.

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań
Maksymalna powierzchnia

Wyszczególnienie
badań

1

Uziarnienie kruszywa

2

Wilgotność kruszywa

3

Zagęszczenie kruszywa

4

Zawartość zanieczyszczeń

5

obcych
Stopień przekruszenia

na dziennej działce

podbudowy przypadająca na

roboczej

jedno badanie [m²]

2

600

ziaren
6

Zawartość ziaren
nieforemnych

7

Zawartość zanieczyszczeń
organicznych

8

Granica płynności

9

Wskaźnik plastyczności

10

Mrozoodporność

11

Ścieralność

12

Wskaźnik piaskowy

6.3.3.

6000

-

i przy każdej zmianie źródła kruszywa

Badania zagęszczenia

Zagęszczenie każdej warstwy

powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie

mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88B-04481. Zagęszczenie należy
sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m², wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe, ze względy na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych
wg p.6.4.2.

6.4.

Badania wykonanej warstwy

Częstotliwość

i

zakres

badań

i

pomiarów

wykonanej

warstwy

stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy.

podbudowy

z

kruszywa

Tablica.4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Grubość warstwy

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
Podczas budowy:
- w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż na 1 na 400 m²
Przed odbiorem:

2

Nośność i zagęszczenie wg

- w 3 punktach, lecz nie rzadkiej niż raz na 2000 m²
Raz na 3000 m²

3
4

obciążeń płytowych
Szerokość
Równość podłużna

10 razy na 1 km
W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na

5
6
7
8

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*
Rzędne
Ukształtowanie osi w planie

każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km łatą 4-metrową
10 razy na 1 km
Co 100 m

* dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz
na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.

6.4.1.

Grubość warstwy

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż
w jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać
pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +10%, -15%.

6.4.2.

Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych

Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m 2, lub wg zaleceń
Inżyniera. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane
w poniższej tablicy.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy pomocniczej z kruszywa
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o
Kategoria ruchu
Ruch ciężki i bardzo
ciężki

średnicy 30 cm [MPa]
Pierwotny
60

Wtórny
120

Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niż 60 MPa. Zagęszczenie
warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu

odkształcenia ME” do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy użyciu płyty o średnicy
30 cm, jest nie większy od 2,2:

ME”/ME’≤ 2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.
6.4.3.1.

Równość warstwy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy
mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny przekraczać 20mm.

6.4.3.2.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną
w tablicy w p.6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
±0,5%.

6.4.3.3.

Rzędne podbudowy

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi
i projektowanymi nie powinny przekraczać od +1 do -2 cm.

6.4.3.4.

Ukształtowanie osi podbudowy

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.

6.4.3.5.

Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.5.
6.5.1.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie
spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez
Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy

i

bez jakichkolwiek

dodatkowych

kosztów

poniesionych przez Zamawiającego.

6.5.2.

Niewłaściwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.3.

Niewłaściwa grubość podbudowy

Przed odbiorem wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inżyniera, z częstotliwością
podaną w tablicy w p.6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej
równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%.
Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za robotę. W przeciwnym
wypadku Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych

pod

względem

grubości

Wykonawca

wykona

naprawę

umocnienia.

Roboty

te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4.

Niewłaściwe zagęszczenie

Podczas odbioru podbudowy wykorzystując wyniki badań zagęszczenia prowadzonych w sposób
ciągły w czasie budowy, należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskaźnik jest równy lub większy od wymaganego albo stosunek wtórnego modułu
odkształcenia od pierwotnego modułu odkształcenia jest mniejszy od wymaganego i określić
potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie, wg poniższej tablicy.

Tablica 6. Potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie
Procent wyników badań

Potrącenia od ceny

w granicach dopuszczalnych
95

jednostkowej (%)
5

90

10

85

20

80

30

75

40

70

50

Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 podbudowę należy
zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy.

6.5.5.

Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inżyniera. Koszt tych dodatkowych
robót

poniesie

Wykonawca

tylko

wtedy,

gdy

zaniżenie

nośności

podbudowy

z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.

7.1.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

wynikło

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m²], wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt.8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
p.9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m²] wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:


prace pomiarowe,



sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,



przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,



dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



rozłożenie mieszanki,



zagęszczenie rozłożonej warstwy,



przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,



utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.



PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.



PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.



PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział terminologia.



PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.



PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.



PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.



PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.



PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.



PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.



PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.



PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
krystalizacji.



PN-78B-O6714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.



PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.



PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.



PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.



PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles.



PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
w postaci grudek gliny.



PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.



PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.



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-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
i lotniskowych.



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 drogowych.



BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.



Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich. GDDP, Warszawa, 1989.



Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1997.



Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.

D-04.08.04 WYRÓWNANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniem.

Zakres stosowania ST

1.2

Specyfikacja

techniczna

(ST)

stanowi

obowiązującą

podstawę

opracowania

szczegółowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu
robót na drogach miejskich i gminnych.

Zakres robót objętych ST

1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem wyrównania podbudowy tłuczniem.

1.4

Określenia podstawowe

1.4.1.

Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie
w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.

1.4.2.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4 oraz
w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt.1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5

Ogólne wymagania dotyczące 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.

2.2

Materiały do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem

Do wyrównania podbudowy tłuczniem należy stosować materiały spełniające wymagania określone
w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 2.

3.

3.1.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem Wykonawca powinien dysponować sprzętem
określonym ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 3.

4.

4.1.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2.

Transport materiałów

Transport tłucznia i klińca do wykonania wyrównania tłuczniem powinien spełniać wymagania
określone w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 4.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2.

Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania tłuczniem

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy powinna zostać
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z
kruszyw przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej
zoskardowana na głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest
mniejsza od grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę należy wzruszyć na
taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej
stabilność.

Prace

pomiarowe

powinny

być

wykonane

w

sposób

umożliwiający

wykonanie

wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. Paliki lub szpilki do kontroli
ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być
ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Po wytyczeniu wyrównania podbudowy
należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle
warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie nie zagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa.

5.3.

Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę wyrównawczą z tłucznia układa
się według zasad określonych w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 5.

5.4.

Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z określonymi
zasadami w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 5.

6.

6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.

6.3.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano
w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.

6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania
podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania
powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w ST D-04.04.04. „Podbudowa z tłucznia
kamiennego” pkt 6.

7.

7.1.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa.

8.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „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 według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy nalezą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich odbioru są określone w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.2.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m³ wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:


transport materiału na plac budowy,



prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robót,



dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,



rozłożenie tłucznia,



rozłożenie kruszywa klinującego,



zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,



przeprowadzenie
technicznej.

pomiarów

i

badań

laboratoryjnych,

wymaganych

w

specyfikacji

SPECYFIKACJE

D-05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.01.03
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA
Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05-00.00 NAWIERZCHNIA

D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja

techniczna

(ST)

stanowi

obowiązującą

podstawę

opracowania

szczegółowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu
robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni żwirowej. Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach
obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach
obfitujących w kruszywa naturalne. Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub
dwuwarstwowo i układać na:


podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny dwuwarstwowo,



podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,



warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny dwuwarstwowo.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje
i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa.

1.4.2.

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące 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.

2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać
wymagania

normy

PN-B-11111

[2]

i

PN-B-11113

[3],

a

ponadto

wskaźnik

piaskowy

wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
przechodzi przez sito, % wag.
Wymiary
oczek
kwadratowych
sita
[mm]

3.

nawierzchnia

warstwa dolna

jednowarstwowa lub
warstwa górna nawierzchni
dwuwarstwowej

nawierzchni
dwuwarstwowej

a1

b1

a

b

50

-

-

-

100

20

-

-

100

67

12

-

92

88

54

4

86

64

65

30

2

68

47

49

19

0,5

44

26

28

11

0,075

15

8

12

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 wykonania nawierzchni żwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:


koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,



spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozkładania, profilowania,



sprzętu

rolniczego

(glebogryzarki,

pługofrezarki,

brony

talerzowe,

kultywatory)

lub

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,


przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych
w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,



walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,



walców wibracyjnych.

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 kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

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. Przygotowanie podłoża
Podłoże

gruntowe

pod

nawierzchnię

żwirową

powinno

spełniać

wymagania

określone

w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Podłoże powinno być
odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej
z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych
w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające". Zamiast warstwy odsączającej podłoże
gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla
brunatnego według zasad określonych w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi". Grubość warstwy ulepszonego podłoża,
jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek
poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:



wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,



wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,



wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą
PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek próbny
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogólne" pkt 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektowaną, tj.:


dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,



dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłożu gruntowym lub warstwie
odsączającej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej n i ż 2%
od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,
a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można
badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową
wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona
z zachowaniem wymogów jak wyżej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą
ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana)
przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się
przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się
wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli
mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć,
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym

ubijakiem.

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.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej
6.3.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Minimalna częstotliwość badań i

Wyszczególnienie badań

pomiarów
co 100 m oraz w punktach głównych

1

Ukształtowanie osi w planie

2

Rzędne wysokościowe

łuków poziomych
co 100 m

3

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

4

Równość poprzeczna

5

Spadki poprzeczne

10 pomiarów na 1 km
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach

6

Szerokość

głównych łuków poziomych
10 pomiarów na 1 km

7

Grubość

10 pomiarów na 1 km

8

Zagęszczenie

1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
±5 cm.

6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być
większe niż +1 cm i -3 cm.

6.3.4.

Równość nawierzchni

Nierówności

podłużne

BN-68/8931-04

[5].

nawierzchni
Nierówności

należy

mierzyć

poprzeczne

nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

należy

łatą

4-metrową,

mierzyć

zgodnie

4-metrową

łatą.

z

normą

Nierówności

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ±0,5%.

6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubość warstw
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ±1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów
odwodnienia z dokumentacją projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co
100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno
być większe niż ±0,1 %, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia
wód.

6.5. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m 2. Kontrolę
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowei
Cena wykonania 1 m nawierzchni żwirowej obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robót,



spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub
warstwy odsączającej,



dostarczenie materiałów,



dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,



wyrównanie do wymaganego profilu,



zagęszczenie poszczególnych warstw,



przeprowadzenie

pomiarów

i

badań

laboratoryjnych,

wymaganych

w

specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy


PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu



PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka



PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.



BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą



BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WSTĘP

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem:


warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego średnioziarnistego o strukturze
zamkniętej 0/16 mm



warstwy wiążącej o grubości 2 cm z betonu asfaltowego gruboziarnistego o strukturze
częściowo zamkniętej 0/20 mm

Określenia podstawowe
Mieszanka

mineralna

-

mieszanka

kruszywa

łamanego

lub

naturalnego

i wypełniacza kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza
w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
Pozostałe określenia - podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i określeniami podanymi w p. 1.4. ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

MATERIAŁY

2.

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p.2.
Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Wymagania podstawowe dla kruszywa przy KR 3-6 podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Lp.
1

2

Rodzaj materiału
numer normy
Kruszywo łamane granulowane, wg PN-B-11112:1996:

Kategoria ruchu
KR 3-6

a)

z litego surowca skalnego, ze skał:

-

magmowych

-

przeobrażonych

jw.

-

osadowych

jw.

b)

z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

c)

z surowca rozdrobnionego naturalnie

kl. I, II1); gat. 1,

Wypełniacz mineralny:
a)

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

wg PN-S-96504:1961

3

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

4

Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD 97

D502), D70
DE80 A, B, C, DP80

1)

tylko pod względem ścieralności w bębnie Los Angeles, pozostałe cechy jak dla klasy I, gat. 1

2)

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.
Lp.
1

2

Rodzaj materiału
numer normy
Kruszywo łamane granulowane, wg PN-B-11112:1996:
z litego surowca skalnego, ze skał:

-

magmowych

-

przeobrażonych

jw.

-

osadowych

jw.

b)

z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

2)

kl. I, II1); gat. 1,

kl. I, gat. 1

Wypełniacz mineralny:

b)

1)

KR 3-6

a)

a)

3
4

Kategoria ruchu

wg PN-S-96504:1961

Podstawowy
2)

wg orzeczenia laboratorium

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD 97

pyły z odpylania w otaczarce
D50
DE30 A, B, C, DP30

DE80 A, B, C, DP80
tylko pod względem ścieralności w bębnie Los Angeles, pozostałe cechy jak dla klasy I, gat. 1
stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1

Składowanie

kruszywa

powinno

się

odbywać

w

warunkach

zabezpieczających

je

przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wypełniacz
Należy

stosować

wypełniacz

wapienny,

spełniający

wymagania

PN-S-96504:1961

[8]

dla

wypełniacza podstawowego i zastępczego. Składowanie wypełniacza powinno być zgodne
z PN-S-96504:1961 [8].

Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane
w tab. 1 i 2.

Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].

Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone
w WT.EmA-94 [11].

Polimeroasfalt
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydana przez upoważnioną jednostkę.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.

SPRZĘT

3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,



układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,



skrapiarek,



walców stalowych gładkich lekkich, średnich i ciężkich,



walców ogumionych,



samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4.

TRANSPORT

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4.

Transport materiałów
Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz
aprobacie technicznej.

Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
worków.

Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta
brezentem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne"
pkt. 5.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na:



doborze składników mieszanki,



doborze optymalnej ilości asfaltu,



określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. Krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna się mieścić w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego 0/16 mm oraz orientacyjne zawartości asfaltu dla KR 3-6
Wymiar oczek sit [mm]

Zawartość [%]

Przechodzi przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,75
Orientacyjna zawartość
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m

100
90-100
80-100
70-88
63-80
55-70
44-58
30-42
(58-70)
18-28
12-20
10-18
8-15
7-14
6-9

4,8-6,0

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. Lp.1-6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy
4. Lp. 7-9.

Tablica 4. Wymagania wobec warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR3-6.
Lp.
Właściwości
1
Uziarnienie mieszanki, mm

0/16

2

Moduł sztywności pełzania*, MPa

> 14

3

Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN

> 10**

4

Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm

2,0-4,5

5

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
zagęszczonych 2x75 uderzeń, %, v/v

Wymagania

2,0-4,0

6

7
8

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach

78-86

Marshalla, %
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
o uziarnieniu 0/20, [cm]
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

4-5
> 98

9

Wolna przestrzeń w warstwie, %, v/v
3,0-5,0
* dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej
** próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych należy najpierw założyć ilość lepiszcza korzystając z jednej
z metod:


wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance lub



na podstawie powierzchni właściwej kruszywa,

następnie określić optymalną ilość asfaltu na podstawie badań mechanicznych mieszanki.

Jako miarodajne należy przyjąć oznaczenie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla
wg BN-70/8931-09. Optymalną ilość asfaltu przyjmuje się jako średnią arytmetyczną wynikającą
z badania następujących cech mieszanki:


gęstości pozornej



stabilności



zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej asfaltem



odkształcenia (osiadania).

Dla określenia optymalnej ilości asfaltu przy określaniu każdej z tych cech przygotowuje się serię
4-5 próbek z różną zawartością asfaltu, stopniując je co 0,3 %. Jako punkt odniesienia służy
założona poprzednio ilość asfaltu.

5.2.2. Warstwa wiążąca
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego 0/20mm oraz orientacyjne zawartości asfaltu dla KR 3-6.
Wymiar oczek sit [mm]

Zawartość [%]

Przechodzi przez:
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji grysowej)
0,85
0,42

100
87-100
77-100
66-90
56-81
50-75
45-67
36-55
25-41
(59-75)
16-30
9-22

0,30
0,18
0,15
0,75
Orientacyjna zawartość
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m
Skład

mieszanki

mineralno-asfaltowej

powinien

7-19
5-15
5-14
4-7

4,0-5,5
być

ustalony

na

podstawie

badań

próbek

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6. Lp. 1-6.
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6.
Lp. 7-9.

Tablica 6. Wymagania wobec warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 3-6.
Lp.
Właściwości
1
Uziarnienie mieszanki, mm

0/20

2

Moduł sztywności pełzania*, MPa

> 16

3

Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN

> 11

4

Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm

1,5-4,0

5

6

7

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
zagęszczonych 2x75 uderzeń, %, v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
Marshalla, %
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

8

o uziarnieniu 0/25 mm, [cm]
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

9

Wolna przestrzeń w warstwie, %, v/v

Wymagania

4,5-8,0

< 75

6-8
> 98
5,0-9,0

* Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-bitumicznej
5.3.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym
także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od
temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest
przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób
i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni,
z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:


dla D50

145°C-165°C



dla D70

140°C-160°C

dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. Kruszywo powinno być wysuszone
i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę.

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:


z D70

140°C-170°C



z D50

135°C-165°C

z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. Mieszanka mineralno-asfaltowa
przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od
wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny.

5.4.

Przygotowanie podłoża

Podłoże dla objętej niniejszą specyfikacją warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy
z betonu asfaltowego. Podłoże powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia
podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być
większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.

Podłoże pod warstwę

Drogi i place

1
2

Drogi klasy A, S, i GP
Drogi klasy G, Z

3

Drogi klasy L, D oraz place i parkingi

ścieralną
6
9

wiążącą
9
12

12

15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją kationową średniorozpadową lub
asfaltem upłynnionym w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego). Układanie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.

Połączenia międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
ułożeniem

następnej

warstwy

asfaltowej

dla

zapewnienia

odpowiedniego

połączenia

międzywarstwowego. Zalecane ilości po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego wynoszą 0,1 - 0,3 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem
w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej:


8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,



2 h przy ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,



0,5 h przy ilości 0,2 - 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

5.5.

Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
doby była nie niższa niż 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralnoasfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6.

Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej należy wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu
w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje składników mieszanki mineralno –
asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych
w tablicy 8.

Tablica

8.

Tolerancje

składników

mieszanki

mineralno

–

asfaltowej

względem

składu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji dla KR 3-6.
Lp.

Tolerancje zawartości

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

składników, %, m/m

Ziarna pozostające na sitach o oczkach, mm 20,0; 16,0;

1

±5%

12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2

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

±3%

3

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 0,075 mm

±2%

4

Asfalt

5.7.

± 0,5%

Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny
w celu:


stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,



określenia grubości warstwy mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,



określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera.

5.8.

Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Układanie

mieszanki

może

odbywać

się

jedynie

przy

użyciu

mechanicznej

układarki

z wyposażeniem w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem

niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki nie powinna być niższa od
minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie
ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki
w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:


dla asfaltu D50

135°C



dla asfaltu D70

125°C

dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. Zagęszczanie mieszanki należy
rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą
szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo
obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku
rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy
zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

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.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno
- asfaltowej
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie badań
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej
w wytwórni
Właściwości asfaltu
Właściwości wypełniacza
Właściwości kruszywa

Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
2 próbki
1 próbka przy produkcji do 500Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
1 na 200 Mg i przy każdej dostawie

6

Temperatura składników mieszanki mineralno –

7

Temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej

8

Wygląd mieszanki mineralno asfaltowej

9

dozór ciągły

asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowania
jw.

Właściwości próbek mieszanki mineralno –

jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwórni

6.3.2.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed
dodaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie

składu

mieszanki

mineralno-asfaltowej

polega

na

wykonaniu

ekstrakcji

wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
określoną w tablicy 8.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt. 2.5.

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar

temperatury

mieszanki

mineralno-asfaltowej

polega

na

kilkukrotnym

zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4.

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje
tablica 10.

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu
asfaltowego
1
2
3
4
5

Lp.

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość warstwy
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie

6
7
8
9
10
11
12

Grubość wykonywanej warstwy
Złącze podłużne i poprzeczne
Krawędź, obramowanie warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w warstwie
Grubość warstwy

6.4.2.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku o długości 1 km
10 razy na odcinku o długości 1 km
10 razy na odcinku o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi według dokumentacji budowy
3 razy (w osi i na krawędziach warstwy) co 25 m
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m
jw.
jw.

Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej
krawężnikiem lub opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony
co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3.

Równość warstwy

Nierówności poprzeczne i podłużne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być
większe niż podane w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych [mm]
Lp.

Drogi i place

1
2

Drogi klasy A, S, GP
Drogi klasy G, Z

3

Drogi klasy L, D oraz place i parkingi

Warstwa

Warstwa

ścieralna
4
6

wiążąca
6
9

9

12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ±0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ±10%.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących
się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego:


warstwa ścieralna o grubości 5 cm - m2



warstwa wiążąca o grubości 5 cm - m2

8.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowei

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robót,



dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno - bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,



posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,



transport mieszanki na miejsce wbudowania,



mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni,



przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.


Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.



PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo

kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.


PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.



PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.



PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.



PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.



PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.



PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz mineralny do mas bitumicznych.



PrPN-S-96025:1999 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2.

Inne dokumenty



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



TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.



Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM, 1994.



WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Opracował:
Marek Urbanik
Upr. Nr ewid. PDK/0084/OHOK/03

