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M.00.00.00WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót mostowych, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w
Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
Zapis Polskie Normy uŜyty w Specyfikacjach naleŜy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji naleŜy stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
specyfikacjami:
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00
FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00
Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01
Wykopy
M.11.01.04
Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
M.12.00.00
ZBROJENIE
M.12.01.00
Stal zbrojeniowa
M.12.01.03
Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN
M.12.01.05
Osadzenie łączników i zbrojenia w otworach
M.13.00.00
BETON
M.13.01.00
Beton konstrukcyjny
M.13.01.01
Beton ustroju nośnego B35 (C30/37)
M.13.01.02
Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
M.13.01.04
Beton kap chodnikowych B35 (C30/37)
M.13.02.00
Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.01
Beton C12/15
M.14.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.04
Elementy stalowe
M.15.00.00
IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00
Izolacja cienka
M.15.01.01
Izolacja wykonywana na zimno
M.15.03.01
Izolacja z papy zgrzewalnej
M.15.04.00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE
M.15.04.01 a
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - warstwa wiąŜąca
M.15.04.01b
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
M.15.04.03
Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami 0,5 cm
M.16.00.00
ODWODNIENIE OBIEKTU
M.16.01.02
Sączki odwadniające izolację HPDE ø50
M.16.01.09
DrenaŜ izolacji płyty pomostu
M.18.00.00
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.10
Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych
M.19.00.00
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M.19.01.01
KrawęŜnik kamienny 18x18cm
M.19.01.03
Barieroporęcz sztywna h=1,1 m
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M.19.01.04
Bariera ochronna drogowa
M.20.00.00 INNE ROBOTY
M.20.01.00 Roboty róŜne
M.20.01.03
Kanały PCV Ø120
M.20.01.04
Umocnienie stoŜków brukiem kamiennym
M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi
M.20.06.02 Umocnienie koryta cieku
M.21.00.00 ROBOTYB ROZBIÓRKOWE
M.21.01.01 Rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu
1.4.

Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznouŜytkową (drogę) albo jej część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych, odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Długość mostu - odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/Kierownikiem Projektu,
Wykonawcą i Projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.8. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktach (wyznaczona przez
Zamawiającego o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, przeznaczona do przeniesienia obciąŜeń wywołanych ruchem kołowym i pieszym.
1.4.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.16. KsiąŜka Obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy do księgi obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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1.4.19. Most – obiekt zbudowany pod przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od
ruchu na podłoŜe i zapewniających dogodne warunki ruchu
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową lub
warstwą ochronną, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej
i) Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. 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.
1.4.25. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzaków. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren
przewidziany do rozbubowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciąŜliwościami powodownymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów umieszczenia
pomieszczeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz dla ruchu pieszych, słuŜących jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasyp, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania .
1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłuŜnym) istniejącego połączenia.
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1.4.32. Przepusty – budowa o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczony do przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak, wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszych lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w trakcie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami) przęsła mostowego.
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość pomiędzy zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy
jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na min robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zabudowy nad linią kolejową lub inną drogą dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uŜytkowych.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
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1.5.2.

Dokumentacją Projektową
Dokumentacja projektowa, którą zapewnia zamawiający:
- Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy
- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót
- Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
- Dokumentacja geotechniczna– wchodzi w skład Projektu Budowlanego
- Decyzja o pozwoleniu na budowę
- Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wchodzi w skład Projektu
Budowlanego
Dokumentacja projektowa, którą zapewnia Wykonawca:
- projekt rusztowań, deskowań i pomostów roboczych i zabezpieczających teren pod
obiektem
- projekt warsztatowy urządzeń dylatacyjnych, barier energochłonnych, barieroporęczy,
- rysunki techniczne odwodnienia

- projekty zabezpieczeń urządzeń obcych wraz z nadzorem specjalistycznym
- technologię prac rozbiórkowych wraz z projektami konstrukcji rusztowań
podpierająco -zabezpieczających wraz z pomostami roboczymi
- geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty
- wszystkie pozostałe niezbędne projekty technologiczne i organizacyjne
- Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
- projekty organizacji robót
- Program zapewnienie jakości
Wykonawca wykonaną przez siebie dokumentację przedłoŜy Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu rysunki powykonawcze w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania robót.
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniana w „ Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których odchylenia mieszczą się w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3.

1.5.4.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwadniające) na terenie budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do odbioru końcowego wraz z zimowym utrzymaniem.
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzającego projektu organizacji ruchu,
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewni
takŜe stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. Wszystkie urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
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uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczanie, w miejscach i ilościach określonych przez
Kierownika Projektu tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez
wody stojącej oraz podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i
przepisów dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy, będzie unikał uszkodzeń
i uciąŜliwości dla osób i własności wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych czynników powstałych na
skutek jego działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje bez, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczania przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
3) właściwe przygotowanie pomieszczeń socjalnych.
1.5.5.

Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej oraz
utrzymywania wymaganego sprzętu przeciwpoŜarowego.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenach bez produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i niedostępne dla osób
trzecich.
Za straty spowodowane poŜarem powstałym jako rezultat prowadzenia robót oraz wywołanym
przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
1.5.6.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko
wydane przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie trwania robót mogą być uŜyte pod
warunkiem stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Kierownika Projektu, technologii wbudowania.
Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych
materiałów od własnych organów administracji państwowej.
Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7.

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 przełoŜenia instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane
jego działaniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli teren budowy podlega do terenów z budową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
1.5.8.
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jej działalnością.
Kierownik Projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
JednakŜe, ani Kierownik Projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będzie sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika Projektu. Kierownik
Projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Kierownika Projektu.
1.5.9.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. OdzieŜ robocza stosowana podczas wykonywania robót
będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiału i urządzenia
uŜywane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Kierownika
Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie aŜ do
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek momencie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po
jego otrzymaniu.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek, zgodnie z prawem Budowlanym, sporządzenia przed
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe, oraz wszelkie inne przepisy, regulaminy i wytyczne w jakikolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dotyczących stosowania opatentowanych urządzeń lub metod
i będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
związane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Projektu.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełnić mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy
pod warunkiem ich wprowadzenia i zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. RóŜnice między powołanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłoŜone Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własności
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Kierownika Projektu i postępować zgodnie z
jego poleceniami. Jeśli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu
wykonywania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
2.1.

Źródła pozyskania 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 oraz
próbki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzone.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2.

Pozyskanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest
zobowiązań dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej lub samorządowej.
Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych przez materiały
pozyskane z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty i wynagrodzenia, związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakończeniu robót.
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu
lub wskazań Kierownika Projektu.
Wykonawca nie będzie prowadził Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemna zgodę Kierownika
Projektu.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
stosowanych metod produkcyjnych. Mogą być pobierane próbki materiałów, a wynik sprawdzenia ich
jakości będzie podstawą do akceptacji partii materiału.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał
zapewnioną pomoc i współpracę Wykonawcy oraz wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części
wytwórni, w których odbywa się produkcja dla potrzeb Kontraktu.
2.4.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z Terenu
Budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli
Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niŜ te, do których były pierwotnie
przeznaczone, ich koszt zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu.
Roboty z uŜyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na
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własne ryzyko licząc się z odmową przyjęcia i zapłaty.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, by składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu.
Miejsca składowania, uzgodnione z Kierownikiem Projektu organizuje Wykonawca.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego stosowania materiału
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed
rozpoczęciem robót lub wcześniej, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych
przez Kierownika Projektu.
Materiał zaakceptowany przez Kierownika Projektu nie moŜe być zmieniony bez jego zgody.
Koszt uŜycia materiałów zamiennych będzie dostosowany przez Kierownika Projektu, jednakŜe nie
będzie miało zastosowanie zwiększenie ceny jednostkowej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez niego ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopii dokumentów stwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowanie, gdy jest to wymagane.
Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Kierownika Projektu, nie
moŜe być później zmiany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu będą przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Środki transportu stosowane przez Wykonawcę nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba i środków transportu gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu w terminie przewidzianym umową
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika
Projektu będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie na własny koszt usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST,
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
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wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymiarami i rzędnymi
przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu.
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości
zostaną, jeśli będzie tego wymagać Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładne wyznaczenie.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takŜe w normach państwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty statystyczne wyników, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki mające wpływ na rozwaŜaną kwestię. Kierownik Projektu, na Ŝądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu,
Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz ustaleniami.
Program zapewniania jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót,
- proponowany system kontroli jakości robót
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań i pomiarów i kontroli (opis
laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz formę przekazywania tych
wyników Kierownikowi Projektu
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom,
6.2.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Kierownik Projektu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą ujemnie wpłynąć
na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika
Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Na zlecenie Kierownika Projektu 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 wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy jakiekolwiek badanie nie jest określone normą naleŜy stosować procedury zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badania Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
miejscu, terminie i rodzaju badania, a po jego wykonaniu przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki w
formie pisemnej.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jakości
nie później niŜ to określono w PZJ.
Wyniki badań będą dostarczane Kierownikowi Projektu w formie przez niego zaakceptowanej.
6.6.

Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Do celów kontroli jakości Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
wszelkiej pomocy w tym celu.
Kierownik Projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od
Wykonawcy na własny koszt. Jeśli wynikłych badań podwaŜą wiarygodność badań Wykonawcy Kierownik
Projektu zleci badania niezaleŜnemu laboratorium lub oprze się na wynikach badań własnych, a koszt
tych badań pokryje Wykonawca.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiada:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewnia zgodność z kryteriami technicznymi
określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklaracja zgodności z certyfikatem zgodność z:
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Polską Normą lub
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1
i które spełniają wymagania ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona
do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopia wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
-

6.8.

Dokumenty Budowy

6.8.1.

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu PZJ i harmonogramów robót,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostateczny
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania robót oraz
przed i po ich rozpoczęciu,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości uŜytych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań wraz z danymi
o
wykonującym badania,
- wyniki prób elementów budowli wraz z danymi o dokonującym próby,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy będą przedłoŜone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania się.
Wykonawca podpisuje decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy potwierdzając
ich przyjęcie lub zajmując stanowisko.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do zajęcia stanowiska.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
6.8.2. KsiąŜka Obmiaru
KsiąŜka Obmiaru jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznie wykonanych robót.
Obmiary przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki
obmiarów.
6.8.3.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczeń o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
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DM.00.00.00.

uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winne być udostępniane na
kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się prócz wymienionych w pkt. 6.8.1.- 6.8.3 następujące:
- 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 koordynacyjnych i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy będą stale dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub pominięcie w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Kierownika Projektu.
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Kierownika Projektu.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą odmierzane poziomo wzdłuŜ
linii osiowej.
3
Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako
długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Wszystkie obmiary robót naleŜy prowadzić w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będzie dostarczony przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te
wymagają badań atestujących Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie w
całym okresie trwania robót.
7.4.

Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST i będzie je utrzymywał w stanie gwarantującym zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w
przypadku dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości robót będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie KsiąŜki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Ksiązki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem
Projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru
dokonywanym przez Kierownika Projektu w obecności Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym okresie realizacji zostaną zakryte.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, lub
najpóźniej 3 dni od daty zgłoszenia wpis do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownika Projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego.
Obmiar robót dokonuje Kierownik Projektu.
8.4.

Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisana do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Kierownika Projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
pkt.8.5.
Odbioru ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych w
warstwie ścieralnej lub w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywania robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.5.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Kierownika Projektu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
dołączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
- uwagi dotyczące warunków realizacji,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
Jeśli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru końcowego, to wyznaczy, w porozumieniu z
Wykonawcą, nowy termin odbioru końcowego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków
i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, koszt wykonania dokumentacji, którą winien dostarczyć wykonawca, opłaty
za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące przestawienia punktu Infobox – wzdłuŜ kabla zasilającego,
uzgodnienie, wykonanie projektu, przestawienie;
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- koszty inne: czasowe zajęcie terenów, pomosty zabezpieczające przed spadaniem gruzu,
tymczasowe podparcie ustroju nośnego, i inne.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
- wg norm, przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych
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FUNDAMENTOWANIE
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ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

M.11.01.01.

WYKOPY

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem wykopów przy obiekcie mostowym w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie Robót ziemnych tj. wykopów pod fundament nowego mostu, profilacje skarp potoku
pod wykonanie umocnienia.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜynier Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót
podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy
uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜynier Projektu.
Dla wykonania robót w gruntach skalistych Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- spręŜarek spalinowych,
- młotów mechanicznych,
- zrywarek mechanicznych,
- wiertarek mechanicznych i wiertnic,
- środków do załadunku i transportu gruntu skalistego.
1
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4. TRANSPORT
Transport sprzętu i odwóz materiału dowolnymi środkami transportowymi. Zagospodarowanie i
wybór miejsca odwozu materiałów pochodzących z wykopu naleŜy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne oraz
przedstawienia technologii Robót ziemnych.
5.2.

Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonania rozkopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu naleŜy wykonać pobieŜny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od Dokumentacji Projektowej powinny
być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez InŜyniera Projektu. Natomiast w trakcie
realizacji rozkopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
5.2.2. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych moŜna przeprowadzać:
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami.
Przy odspajaniu mechanicznym naleŜy przestrzegać, aby:
 głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego,
 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie,
 rozdrobnienie gruntu umoŜliwiało uŜycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.).
5.2.3 Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)
Z uwagi na moŜliwość wystąpienia róŜnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów o głębokości do 4,0 m:
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach niespoistych zagęszczonych - o nachyleniu 1:1
- w gruntach niespoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu 1:1,5.
- w gruntach skalistych - dopuszcza się ściany pionowe.
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niŜ 4,0 m naleŜy przyjmować na podstawie obliczeń
stateczności skarpy.
(2)
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi
wykopu;
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie skarpy;
- stan skarpy naleŜy sprawdzić okresowo w zaleŜności od występowania czynników niekorzystnych
(silne opady deszczu).
(3)
Wykopy w obudowie
Wybór technologii i sposób zabezpieczenia naleŜy do Wykonawcy i podlega akceptacji
InŜyniera Projektu.
Ściany wykopów naleŜy tak obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu, naleŜy przy tym
uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, w tym bezpieczeństwo sąsiadujących obiektów, które
mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność powinna być zachowana przez cały okres
planowanych robót. Obudowa wykopów powinna ograniczać moŜliwość przedostawania się wody
gruntowej do wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopów naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją
2
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Projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez InŜyniera Projektu.
5.2.4. Odwodnienie wykopu
Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej i pochodzącej z opadów
atmosferycznych. Wybór sposobu odwadniania wykopów (pompowanie wody, igłofiltry itp.) oraz w razie
potrzeby projekt roboczy naleŜy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez InŜyniera Projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
(1)

(2)
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości
- zapewnienie stateczności skarp poprzez zachowanie wymaganych pochyleń i ich umocnienia
w miejscach zakładanych projektem
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru ilościowego rozkopów dokonuje się w metrach sześciennych [m 3] wykonanego
wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami InŜyniera Projektu.
8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
-dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były
roboty
fundamentowe
-Dziennik Budowy.
8.2.2. Zakres
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
zgodności wykonanych rozkopów z Dokumentacją Projektową.
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8.3.

Odbiór ostateczny - wg ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny [m ] rozkopu według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu rozkopu,
- wykonanie obudowy wykopów wraz z rozparciami,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie, załadunek i wywiezienie gruntu,
- odwodnienie rozkopu wraz z projektem odwodnienia,
- pompowanie wody,
- wydobycie z dna przypadkowo zsuniętego gruntu,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

BN-64/8931-02 przez
PN-68/B-06050 PN-S-02205 PN-86/B-02480 PN-81/B-04452 PN-88/B-04481 PN-60/B-04493 PN-78/B-06714/28 PN-80/B-06714/37 PN-80/B-06714/37 BN-83/8836-02 BN-77/8931-12 -
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Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoŜa
obciąŜanie płytą.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

M.11.01.04.

M. 11.01.04 ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zasypania wykopów wraz z ich zagęszczeniem przy obiekcie mostowym, dla inwestycji pn:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie Robót ziemnych na obiekcie, tj.:
- zasypanie z zagęszczeniem wykopów wokół podpór obiektu.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciąŜenia z konstrukcji mostu
na grunt.
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
d gruntu sztucznie
zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ds.
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ds.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Do zasypywania wykopów naleŜy stosować piaski i mieszankę naturalną o następujących
właściwościach:
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości "U" nie mniejszym niŜ 5
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym niŜ 8
(m/dobę).

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy
uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne.
5.2.

Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Projektu,
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.2. Zasypka elementów konstrukcyjnych
Ogólne zasady wykonywania zasypek:
Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu:
a)
przekroju poprzecznego
b)
profilu podłuŜnego,
które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Kierownika Projektu.
W celu zapewnienia stateczności zasypki i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać
następujących zasad:
1)
zasypki naleŜy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i
wznosić równomiernie na całej szerokości;
2)
grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju
gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu
moŜe nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy
uŜyciu cięŜkiego sprzętu, np. spychacza.
KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0.20 m.
MoŜna ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien
być mniejszy niŜ:
1.00 - dla górnej warstwy nasypu grubości 0.20 m
1.00 - dla warstwy do głębokości 1.20 m
0.95 - dla warstw poniŜej 1.20 m i do głębokości 1.20 m w częściach skrajnych nasypu.
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać
za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów naleŜy stosować
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia I s,
według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać
wymagania podane wyŜej.
JeŜeli, jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie
zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną
warstwę gruntu naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed
zagęszczeniem powinien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu
moŜna przyjmować orientacyjnie:
dla piasków, Ŝwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy przestrzegać następujących zasad:
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść
urządzenia zagęszczającego,
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-S-02205 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
(2)
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej, szczególną uwagę naleŜy
zwrócić na:
badania przydatności gruntów do budowy nasypów
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
badania zagęszczenia nasypu
pomiary kształtu nasypu.
(1)

6.1.

Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu i zasypek

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych
z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ
jeden raz.
W badaniu naleŜy określić wg PN-88/B-04481:
skład granulometryczny
zawartość części organicznych
wilgotność naturalną
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego
granicę płynności
kapilarność bierną wg PN-60/B-04493.
6.2.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie
- odwodnienia kaŜdej warstwy
- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania naleŜy przeprowadzić nie
rzadziej niŜ jeden raz na 500 m 2 warstwy
- przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów:
- wykonywanie nasypu naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną,
tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości
- jeŜeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moŜe on nakazać
wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy
- osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym
- niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu
- wykonywanie nasypu naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu, przed wznowieniem prac
naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
6.3.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i zasypek

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów
odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
- 1 raz w trzech punktach warstwy przy określaniu wartości Is
- 1 raz w trzech punktach warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Kierownika Projektu
wpisem do Dziennika Budowy.
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Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w
następujący sposób:
- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości I s lub stosunku modułów odkształcenia Io,
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli Robót ziemnych,
- zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli spełnione będą
warunki:
- 2/3 wyników badań uŜytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki
nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej
- Is - średnie nie mniej niŜ Is - wymagane
- Io - średnie nie mniej niŜ Io - wymagane.
6.4.

Pomiary kształtu nasypu i zasypek

Pomiary kształtu obejmują kontrolę:
- prawidłowości wykonania zasypek
- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem
określonym w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych
korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki: ± 2 cm.
Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów: ± 2%.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla zasypki jest metr
z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.

sześcienny (m 3)

przestrzeni wypełnienia

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Kierownika Projektu.
8.2.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania
Ogólne”.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i
dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy
dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane
były
Roboty fundamentowe
Dziennik Budowy
badania jakościowe materiałów uŜytych na zasypki konstrukcyjne
8.2.2. Zakres
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
grubości poszczególnych warstw zasypki
wskaźnika zagęszczenia gruntów.
8.3.

Odbiór ostateczny - wg ST DM. 00.00.00. “Wymagania Ogólne”.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny (m 3) zasypki według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i utrzymanie materiałów odpowiedniej wilgotności,
- wbudowanie zaakceptowanego przez Kierownika Projektu materiału w stanie optymalnej wilgotności
-zagęszczenie i uformowanie materiału do przewidzianego w Dokumentacji Projektowej kształtu
zewnętrznego zasypki,
- zróŜnicowany rodzaj zasypek,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoŜa
przez obciąŜanie płytą.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12
Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-IIIN

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia stalą klasy A-IIIN, dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce –
etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie Robót zbrojarskich.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub Ŝebrowane, o średnicy do
32 mm.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1.

Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach mostowych objętych
zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej.
Klasa A - IIIN - okrągła, Ŝebrowana BSt500 o średnicach od 6 mm do 32 mm
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
stal BSt500S
średnica pręta lub walcówki w mm
granica plastyczności Re (min) w MPa
wytrzymałość na rozciąganie w MPa
wydłuŜenie (min) w %
zginanie o kąt a(d - średnica trzpieni, a - gr. próbki w mm)
wytrzymałość charakterystyczna w MPa
wytrzymałość obliczeniowa w MPa

- 6 ÷ 32
- 500
- min 550
- 10
- d = 4a, = 1800
- 490
- 375

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest zawierający
następujące dane:
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- nazwę wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masę partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów
muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
KaŜda wiązka lub krąg prętów musi mieć oznakowania wykonane farbą olejną.
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- próbę rozciągania wg PN-80/H-04310
- próbę zginania na zimno wg PN-78/H-04408
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki, z róŜnych miejsc.
Wszystkie próby muszą dać wynik pozytywny.
2.1.4. Drut wiązałkowy
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy stosować wyŜarzony drut stalowy o średnicy 1.0 lub 1.5
mm.
2.1.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizujących z tworzyw sztucznych lub
betonu. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.
2.1.6. Elektrody do spawania prętów
Zaleca się stosowanie elektrod rutylowych, średnio otulonych, ER146 lub E432R11
odpowiadających wymaganiom normy PN-77/M-69433.

3. SPRZĘT
Sprzęt uŜywany do przygotowania i montaŜu zbrojenia z prętów wiotkich winien spełniać
wymagania ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”, być sprawny technicznie oraz posiadać fabryczne
instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT
Stal powinna być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, z zachowaniem przepisów
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane
zbrojenie.

5.2.

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie prętów zbrojeniowych
- pręty uŜyte do zbrojenia konstrukcji powinny być oczyszczone z zendry luźnych płatków rdzy, kurzu i
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błota,
- pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farbą powinny być opalone lub umyte rozpuszczalnikiem aŜ do
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,
- stal naraŜoną na działanie soli naleŜy zmyć słodką wodą,
5.2.2. Prostowanie prętów zbrojeniowych
Pręty naleŜy prostować kluczami, młotkami, prostowarkami lub w inny sposób akceptowany
przez InŜyniera Projektu. Dopuszczalna odchyłka od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów naleŜy wykonać z dokładnością ± 10 mm, przy maksymalnym wykorzystaniu
materiału, wskazane jest przygotowanie planu cięcia.
5.2.4. Gięcie prętów zbrojeniowych
Minimalne średnice trzpieni do gięcia prętów przy wykonywaniu haków podaje tabela 23 normy
PN-91/S-10042. Pręty o średnicy większej niŜ 12 mm zaleca się w sposób kontrolowany podgrzewać
przy gięciu. Podczas gięcia prętów rozdzielczych i strzemion stosować wewnętrzne średnice gięcia jak
dla haków. Przy gięciu prętów głównych stosować średnice gięcia 10 d (d - średnica pręta).
5.3.

MontaŜ zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogólne
Przy montaŜu, układaniu i łączeniu prętów zbrojenia obowiązują zalecenia normy PN-91/S10042. Pręty powinny być rozmieszczone i łączone zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.3.2. Otuliny
NaleŜy stosować otuliny zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej:
5.3.3. Tolerancje wymiarów
cięcie prętów (L - długość pręta wg projektu)
dla L≤6.0 m
w = ±20 mm
dla L>6.0 m
w = ±30 mm
odgięcia (odchylenia w stosunku do połoŜenia określonego w Dokumentacji Projektowej)
dla L≤0.5 m
w = ± 10 mm
dla 0.5 m<L≤1.5 m
w = ± 15 mm
dla L>1.5 m
w = ± 20 mm
otulenie (h - grubość elementu)
dla h≤0.5 m
w = -5 +10 mm
dla 0.5 m<h≤1.5 m
w = -5 +15 mm
dla h>1.5 m
w = -5 +20 mm
odstępy pomiędzy sąsiednimi prętami (a - wymiar nominalny)
dla a≤0.05 m
w = ± 5 mm
dla 0.05 m<a≤0.20 m
w = ± 10 mm
dla 0.20 m<a≤0.40 m
w = ± 20 mm
dla a>0.40 m
w = ± 30 mm
połoŜenie w stosunku do krawędzi elementu (b - wymiar nominalny)
dla b≤0.25 m
w = ± 10 mm
dla 0.25 m<b≤0.50 m
w = ± 15 mm
dla 0.50 m<b≤1.50 m
w = ± 20 mm
dla b>1.50 m
w = ± 30 mm
odchylenie kątowe
w = ± 3%

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów
KaŜdą partię stali dostarczoną na budowę naleŜy poddać oględzinom oraz sprawdzić zgodność
dokumentacji z wymaganiami podanymi w pkt.2.1.3.
6.2. Sprawdzenie czystości prętów
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NaleŜy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt.5.2.1.
6.3. Sprawdzenie prostowania prętów.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta wynosi 4 mm, prostopadle od
teoretycznej osi.
6.4. Sprawdzenie tolerancji wymiarowych
NaleŜy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt.5.3.3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest kilogram (kg). Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montaŜowych oraz drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się zwiększenia ilości materiału w
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych niŜ w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne:
Odbiory powinny być dokonywane zgodnie z zaleceniami ST DM.00.00.00. “Wymagania
Ogólne”, jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór polega na sprawdzeniu jakości Robót zgodnie z pkt.6. i jej potwierdzeniu wpisem do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za kilogram (kg) wykonanego zbrojenia według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiału,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- wygięcie, przycinanie zbrojenia
- łączenie spawaniem "na styk" lub "na zakład" zbrojenia,
- montaŜ zbrojenia, kotew i marek przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu,
- oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06.
PN-82/H-93215
PN-90/H-04408
PN-91/S-10042
PN-S-10040:1999
PN-EN ISO 4066
PN-H-93220
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Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Metale. Technologiczna próba zginania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Wymagania i Badania.
Rysunek budowlany. Wykaz prętów do zbrojenia betonu.
Stal B500SP o podwyŜszonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i
walcówka Ŝebrowana.

M.12.01.03

5

M.12.01.05.

M.12.01.05OSADZANIE ŁĄCZNIKÓW I ZBROJENIA W OTWORACH
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
łączników na obiekcie mostowym, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w
Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie Robót wymienionych w p.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łączników krawęŜnika kamiennego zespalonego z kapą
na obiekcie.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
1.4.1. Łączniki - pręty stalowe osadzone w otworach wierconych w konstrukcji Ŝelbetowej, słuŜące do
zapewnienia współpracy pomiędzy elementami.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
- pręty Ŝebrowane ze stali BSt500 (ujęto w ST.12.01.03)
- klej epoksydowy
- zaprawa niskoskurczowa

3. SPRZĘT
Otwory w betonie moŜna wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu. Wyklucza się jedynie stosowanie do tego celu urządzeń udarowych.

4. TRANSPORT
Dowóz materiałów dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty objęte niniejszą ST obejmują następujące czynności:
6
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- wywiercenie otworów w krawęŜnikach kamiennych o średnicy, głębokości i sposobie rozmieszczenia
zgodnie z Dokumentacją Projektową;
- osadzenie na kleju epoksydowym lub na zaprawie niskoskurczowej w wywierconych otworach
przygotowanych prętów kotwiących.
- oczyszczenie terenu Robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Podstawę kontroli stanowi sprawdzenie jakości materiałów, ich zgodności z Dokumentacją
Projektową, a takŜe kontrola tolerancji wykonawczych.
6.2.

Tolerancje wykonania

Średnica prętów:

+0.3 mm
-0.5 mm

Długość prętów:
 2 cm
Rozstaw otworów:
 1 cm
Głębokość osadzenia łącznika: w = 0 +10 mm

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) osadzonego łącznika lub pręta zbrojeniowego zgodnie z
typem określonym w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory powinny być dokonywane zgodnie z zaleceniami ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”,
jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 sztukę (szt.) osadzonego łącznika lub pręta
zbrojeniowego według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiału (oprócz stali na łączniki - wg ST.12.01.03),
- wykonanie otworów,
- wypełnienie otworów po oczyszczeniu z pyłów, klejem na bazie Ŝywicy epoksydowej lub na zaprawie
niskoskurczowej,
- osadzenie prętów w otworach,
- uporządkowanie terenu Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

ST M.12.01.03
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne".
PN-77/S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-86/C-89085/01
śywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00

BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.01
M.13.01.02
M.13.01.04

BETON USTROJU NOŚNEGO B37 (C30/37)
BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH B37 (C30/37)
BETON KAP CHODNIKOWYCH B37 (C30/37)

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego, dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej
Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie Robót wymienionych w pkt.1.1. i obejmuje prace związane z:
wykonaniem mieszanki betonowej
wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
pielęgnacją betonu.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne” oraz podanymi poniŜej:
1.4.1. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie
umoŜliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy
w stanie suchym.
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W8) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia
wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG - wytrzymałość zapewniona z 95%
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.
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1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera Projektu. Ogólne wymagania
dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich
norm polskich.
2.1.
2.1.1.
a)

Składniki mieszanki betonowej
Cement - wymagania i badania
Rodzaje cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:

2002.
W robotach betonowych naleŜy zastosować cement portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002, bez
dodatków wpływających niekorzystnie na jakość betonu:
- CEM I klasy 32,5 - do betonu klasy B25 i niŜszych,
- CEM I klasy 42,5 - do betonu klasy B30÷B40,
- CEM I klasy 52,5 - do betonu klasy B45 i większej
Dopuszcza się jednak w uzasadnionych przypadkach zastosowanie cementu klasy 42,5 NA do
betonów klasy B45 i wyŜszych.
b)
Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-S-10040:1999 oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w DU Nr 63 z
2000r. poz. 735 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu ) C3S - 50÷60%
zawartość glinianu trójwapniowego C3A - moŜliwie niska - do 7%
zawartość alkaliów w przeliczeniu na N2O najwyŜej 0,6 %
zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
zawartość sumy ( C4AF + 2C3A ) ma być mniejsza od 20%.
c)
Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań z uwzględnieniem wymagań GDDKiA.
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg PN-EN 196: 1996, a
wyniki ocenione wg PN-EN 197-1: 2002.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d)
Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być podany badaniom wg PN-EN196: 1996, a
wyniki ocenione wg PN-EN 197-1: 2002.
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać
następującym badaniom:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:
Przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego (dla klasy 32,5 oraz
42,5)
*
początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min.
*
koniec wiązania najpóźniej po upływie 12 godz.
dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego (klasy 52,5)
*
początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min.
*
koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
*
nie wiecej niŜ 10 mm
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek
2
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(zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie, większej niŜ 20% cięŜaru cementu, ilości grudek nie dających się
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2mm.
W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do
betonu.
e)
Magazynowanie i okres składowania
Dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach).
Dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych
po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
2.1.2.

Kruszywo

2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział
tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej:
*
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze
zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.
*
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
*
W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna
10%.
*
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
*
Do betonu klasy B 25 i poniŜej moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna
do 31.5 mm.
*
Do betonów klas B 30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
*
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one
zbadane w IBDiM lub innej placówce badawczej uzgodnionej z InŜynierem Projektu, a wyniki badań
spełniają poniŜsze wymagania ( dotyczy równieŜ grysów granitowych i bazaltowych).
*
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
zawartość pyłów mineralnych - do 1%
zawartość ziaren nieforemnych ( to jest wydłuŜonych i płaskich) - do 20 %
wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%;
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%
nasiąkliwość - do 1.2%
mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%
3
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-

mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej
(wg BN-84/6774-02) do 10%
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%
zawartość związków siarki - do 0.1%
zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%
zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedająca barwy ciemniejszej od

wzorcowej.
*
świr powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność Ŝwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/677402, ogranicza się do 10%.
*
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera Projektu.
*
Na budowie naleŜy dla kaŜdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne
obejmujące:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość
zanieczyszczeń obcych
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty Roboczej betonu.
2.1.2.2. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w
granicach:
do 0.25 mm
- 14 ÷ 19%
do 0.50 mm
- 33 ÷ 48%
do 1.00 mm
- 57 ÷ 76%.
*
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%
zawartość związków siarki - do 0.2%
zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%
zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedająca barwy
ciemniejszej
od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26
w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
*
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym
obejmującym:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość
zanieczyszczeń obcych.
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
*
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej.
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych niŜej i na rysunku 1.
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.
Dla kruszywa do 16 mm:
bok oczka sita przechodzi przez sito w %
0.25 mm
3÷8
0.50 mm
7 ÷ 20
4
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1.00 mm
12 ÷ 32
2.00 mm
21 ÷ 42
4.00 mm
36 ÷ 56
8.00 mm
60 ÷ 76
6.00 mm
100
31.5 mm
--Dla kruszywa do 31.5 mm:
bok oczka sita przechodzi przez sito w %
0.25 mm
2÷8
0.50 mm
5 ÷18
1.00 mm
8 ÷ 28
2.00 mm
14 ÷ 37
4 00 mm
23 ÷ 47
8.00 mm
38 ÷ 62
16.0 mm
62 ÷ 80
31.5 mm
100

Wykres a
100
80
60
40

31.50

16.00

8.00

4.00

2.00

1.00

0

0

0.50

20
0.25

Przechodzi, %

Bok oczka sita, mm

Krzywe uziarnienia kruszywa: a - 0÷31,5 mm, b - 0÷16 mm

Wykres b
100
80
60
40

8.00

4.00

2.00

1.00

0.50

0.25

0

16.00

20
0

*

NaleŜy dąŜyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił:
0.3 -dla betonów gęstoplastycznych
0.5 -dla betonów plastycznych.
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił:
35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm
30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Przechodzi, %

*

Bok oczka sita, mm
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Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa.
2.1.3.

Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga
badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
*
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
napowietrzającym
uplastyczniającym
przyśpieszającym lub opóźniającym.
*
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzająco - uplastyczniających
przyśpieszająco - uplastyczniających.
*
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć świadectwa dopuszczenia do ich
stosowania, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
*
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta.
2.2.

Mieszanka betonowa

*
Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.
*
Wg wymagań Ministerstwa Komunikacji (pismo Nr GDDP-8-402/10/87 z dnia
31.07.1987r. ) - poszczególne elementy konstrukcji mostowej w zaleŜności od warunków eksploatacji,
naleŜy wykonywać wyłącznie z betonu klasy co najmniej:
B25
fundamenty
B30
pozostałe fundamenty i konstrukcje podpór (w tym masywne w
środowisku
agresywnym), konstrukcje nośne przęseł (monolityczne i
prefabrykowane)
z betonu zbrojonego, elementy wyposaŜenia
(chodniki).
Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej:
nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie
nie
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150)- badanie wg PN-88/B-06250
wodoszczelność - większa od 0.8 MPa (W8)
wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5.
Skład mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz z
dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji, a mianowicie:
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody
zapewnić
szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez InŜyniera Projektu.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa
niŜ:
37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku
za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą
objętościową.
Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia
wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie.
2.2.1.

6

M.13.01.00

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości większych od
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów.
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:
400 kG/m3 - dla betonu klas B25 i B30
450 kG/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych.
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za
zgodą InŜyniera Projektu.
NaleŜy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem
wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika B określającego wpływ obróbki cieplnej
na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej (R) i umownej
(RG) i wynikającego z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te naleŜy wyznaczyć wg PN-88/B-06250.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 0C), średnią
wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1.3 R Gb .
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy uwzględnić wpływ tych czynników na
wytrzymałość betonu.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN88/B-06250 nie powinna przekraczać:
wartości
2%
- w przypadku nie stosowania domieszek
napowietrzających
wartości
3.5 ÷ 5.5%
- dla betonu naraŜonego na czynniki
atmosferyczne
przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 16mm
wartości 3 ÷ 5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne
przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 31.5mm
wartości 4.5 ÷ 6.5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp
wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷
16mm
wartości 4 ÷ 6% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody
przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 31.5mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i
następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
metodą Ve - Be
metodą stoŜka opadowego.
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B06250, nie mogą przekroczyć:
± 20% wartości wskaźnika Ve - Be
± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, dokonać aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka
opadowego.

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera
Projektu. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować:
przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/min.
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty
7
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wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
4.1.

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Środki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
*
Czas transportu i wbudowania:
-Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 min. - przy temperaturze + 150C
70 min. - przy temperaturze + 200C
30 min. - przy temperaturze + 300C
*

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty
betonowe.

5.2.

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie Robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o Szczegółowy Harmonogram
i Dokumentację Technologiczną ( zaakceptowaną przez InŜyniera Projektu) obejmującą:
wybór składników betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposób wytwarzania mieszanki betonowej
sposób transportu mieszanki betonowej
kolejność i sposób betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach
sposób pielęgnacji betonu
warunki rozformowania konstrukcji
zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera Projektu
prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności :
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
prawidłowość wykonania zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej
prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp.
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych
w betonową konstrukcję (kanały-rury, wpusty, sączki itp.)
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN65/B-06251 oraz " Wymaganiami ....."
5.3.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.1. Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
± 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
8
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Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne
domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
5.3.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2
minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji
umoŜliwającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić:
połoŜenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości
8,0m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać
Dokumentacji Projektowej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową
naleŜy
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem
rynny,
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów,
wsporników,
zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
Do zagęszczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochronnej
na izolacji naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne.
5.3.3.

Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,7 m.
Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne
5.3.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
5.3.4.
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przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego
zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego
zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm.
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przezwibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. JeŜeli temp. powietrza jest wyŜsza niŜ 200C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
5.3.6.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami InŜyniera Projektu oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi
Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
badanie składników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniŜej:
5.3.7.

Rodzaj badania
Badania
składnikó
w betonu

punkt wg normy
PN-88/B-06250

1) Badanie cementu:
- czasu wiązania
- zmiany objętości
- obecności grudek
2) Badanie kruszywa:
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
zawartości
zanieczyszczeń
- wilgotności
3) Badanie wody

4)Badanie dodatkowe
domieszek

Rodzaj badania

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

badania Termin lub
częstość badania
Bezpośrednio
PN-88/B-04300
przed
uŜyciem
jw.
kaŜdej
jw.
dostarczonej
partii
PN-78/B-06714
/10
/16
/13
j.w.
/12
/18

3.3

PN-88/B-32250

3.1
3.1
3.1

3.4

punkt wg normy
PN-88/B-06250

Metoda
wg

przy rozpoczęciu
robót
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczeń

Instrukcji ITB
nr 206/77
i świadectw
dopuszczenia
do stosowania
Metoda
wg

badania Termin lub
częstość badania
10
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Badania
mieszanki
Betonowej

5.4.

Urabialności

4.2

PN-88/B-06350

Konsystencji

4.2

j.w.

Zawartości powietrza
1) Wytrzymałość na
ściskanie na próbkach

4.3

j.w.

5.1

j.w.

2) Wytrzymałość na
ściskanie - badania 5.2
nieniszczące
3) Nasiąkliwość
5.2.

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

4) Mrozoodporność
5.3
5)
Przepuszczalność 5.4
wody

j.w.
j.w.

PN-88/B-06205

przy rozpoczęciu
robót
przy
projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
j.w.
po
ustaleniu
recepty
i
po
wykonaniu kaŜdej
partii betonu
w
przypadkach
technicznie
uzasadnionych
po
ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na
5000
m3
betonu
j.w.
j.w.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych
niŜ plus 50C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 50C,
jednak wymaga to zgody InŜyniera Projektu oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ
350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 00C w okresie twardnienia betonu,
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4.1.

5.5.

Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
- Pielęgnację i ochronę betonu naleŜy rozpocząć po zagęszczeniu betonu, tak szybko jak to
jest moŜliwe, mając na celu zapewnienie jak najpoprawniejszego przebiegu procesów
fizykochemicznych wiązania cementu i tworzenia się struktury wewnętrznej betonu. Pielęgnacja polega
na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru.
Ochrona polega na przeciwdziałaniu:
- wymywaniu przez deszcz lub przez bieŜącą wodę zaczynu cementowego,
- gwałtownym ochłodzeniom powierzchni betonu w ciągu kilku pierwszych
dni po ułoŜeniu,
- wysokim róŜnicom temperatury pomiędzy wnętrzem elementu a jego
powierzchnią,
- niskiej temperaturze lub mrozowi,
- wibracjom lub uderzeniom, które mogą uszkodzić beton i wpłynąć na jego
przyczepność do zbrojenia.
5.5.1.
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- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykryć powierzchnię betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem, inną wodą i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez zraszanie co najmniej 3 razy na dobę).
- Przy temperaturze otoczenia + 15C i wyŜszej, beton naleŜy zraszać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej.
- W przypadku duŜych upałów zraszanie moŜna rozpocząć juŜ w trakcie wiązania betonu.
- Zraszanie, zwłaszcza świeŜego betonu, powinno być łagodne, aby nie wypłukać cementu. W
tym celu nadają się najlepiej polewaczki, węŜe gumowe z rozpylaczami itp. Ilość wody powinna być
taka, aby tworzyła na betonie kałuŜe.
- Pielęgnacja betonu w podwyŜszonych temperaturach powinna polegać na ograniczeniu
ucieczki wody z dojrzewającego betonu, naleŜy intensywnie zraszać wodą przez okres co najmniej 14
dni, stosować mokre przykrycia itp.
- W celu niedopuszczenia do tworzenia się rys na powierzchni betonu spowodowanych
wydzielaniem się ciepła, róŜnica temperatury pomiędzy temperaturą wewnątrz elementu a temperaturą
na powierzchni betonu nie powinna przekroczyć 20C.
- NaleŜy nie dopuścić do polewania zimną wodą silnie rozgrzanego betonu, co mogłoby
prowadzić do spękania betonu (woda powinna mieć temperaturę powierzchni betonu).
- Ochronę betonu naleŜy nie opóźniać, aby napręŜenia skurczowe wewnętrzne nie
przekroczyły wytrzymałości na rozciąganie lub zdolności odkształcania się plastycznego młodego
betonu.
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
- ObciąŜanie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 10 MPa.
5.6.

Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.
Pęknięcia są niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niŜ 2,50 cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niŜ 0,5 %
powierzchni.
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe
niŜ 2 mm.
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków.
Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie
wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
Wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.7.
Rusztowania
5.6.1.

5.7.1.

Postanowienia ogólne
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego
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elementu konstrukcji.
Budowę rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Wykonawcy uwzględniającą wymagania
niniejsza ST. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem
cięŜaru ułoŜonego betonu, zgodnie z wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie.
- Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć InŜynierowi Projektu szczegółowe Dokumentacje
Projektowe rusztowań roboczych, niosących i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone
przed przystąpieniem do realizacji
- Dokumentacja Projektowa rusztowań musi być wykonany zgodnie z wytycznymi: WPD.DP
31- "Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego"
- Dokumentacja Projektowa rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań
oraz podniesienie wykonawcze przęseł tak, aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłuŜne i
poprzeczne były zgodne z Dokumentacją Projektową.
- Do rusztowań naleŜy stosować drewno iglaste następujących klas jakości wg
PN92/D95017:
II klasy - na pale wbijane w grunt
II klasy lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na rusztowaniu
IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp.
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego moŜna stosować drewno dębowe.
Dopuszcza się uŜywanie podkładów kolejowych starouŜytecznych na podłoŜe fundamentowe pod
warunkiem uwzględnienia tego w obliczeniach statycznych.
5.7.2.

5.7.3.

Kolejność i sposób montaŜu
Kolejność i sposób montaŜu rusztowań – ustalone w Dokumentacji Projektowej rusztowania.

Warunki wykonania rusztowań
- Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania.
- Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom polskich norm.
- We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne
rozwiązania, które umoŜliwią właściwą regulację rusztowań
- InŜynier Projektu moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne pod względem BHP i niegwarantujące przeniesienia obciąŜeń.
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny
efekt Robót.
- Rusztowania stalowe powinny być wykonane z kształtowników, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali StSX, St3SY lub St3S dla elementów spawalnych wg PN88/H84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN81/H-84023. MoŜna równieŜ stosować stal o podwyŜszonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod
warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie
placówki naukowo badawcze.
- Do łączenia elementów rusztowań naleŜy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN86/M82144
- Ściągi do usztywnienia rusztowań naleŜy wykona ze stali okrągłej St3SX, St3SY zgodnie z
PN-75/H-93200/00 z nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269
- Rusztowania naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi.
5.7.4.

Pomiary osiadań w czasie realizacji Robót
- Wykonawca winien zainstalować urządzenie zapewniające moŜliwość
dodatkowych pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań
5.7.5.

wykonania

Tolerancje wykonawcze dla rusztowań.
- Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę
pomiędzy naciągniętą struną, a poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką, ścianką lub
środnikiem kształtownika) są następujące:
dla części pionowych - 0,001 ich długości i nie większa niŜ 1,5 mm
dla części poziomych - 0,001 ich długości i nie większa niŜ 1,5 mm
dla ściągów – 0,002 ich długości i nie większa niŜ 2,0 mm
5.7.6.
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- Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny
być większe niŜ:
1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm
1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyŜej 20 mm
5%nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm - dla owalności otworów
(tj. róŜnicy pomiędzy największą i najmniejszą średnicą)
2 mm oraz 3% grubości łączonych elementów - dla skośności otworów
- Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące:
5 cm - w rozstawie wieŜ klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego
w załoŜeniu całkowicie osiowego przenoszenia obciąŜeń pionowych
0,5% wysokości rusztowania, lecz nie więcej niŜ 5 cm – w wychyleniu rusztowania z
płaszczyzny pionowej
3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepów
2 cm - w rzędnych oczepów
- Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą:
10 cm - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu
10 cm - w połoŜeniu środka cięŜkości rusztu w stosunku do połoŜenia wypadkowej
- Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów wynoszą:
5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów
10 cm - w połoŜeniu środka cięŜkości podstawy klatki
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla pozostałych typów rusztowań wynoszą:
15 cm – w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych
2 cm – w rozstawie podłuŜnic i poprzecznic
1 cm - w długości wsporników
4% - w przekrojach poprzecznych elementów
0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ 3 cm – w wychyleniu jarzm lub ram z płaszczyzny
pionowej
10% 0 w wielkości podniesienia wykonawczego w stosunku do wartości obliczeniowej
- Dopuszczalne ugięcia pionowe nie powinny przekraczać:
1/400 l – w belkach poddźwigarowych
1/200 l – w belkach pomostów roboczych.
5.7.7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach
a) Dokręcenie śrub łączących
Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny
być całkowicie dokręcone. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w
stęŜeniach poprzecznych i podłuŜnych rusztowania.
b) Uziemienie rusztowań
KaŜda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN86/E05003/01.
Szczególnie waŜne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne
urządzenia z silnikami elektrycznymi. Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o
częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12. Odległość między uziomami nie powinna
przekraczać 16 m.
c) Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej
W przypadku, kiedy w czasie prac montaŜowych zachodzi moŜliwość zetknięcia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym równieŜ przewodów trakcji, linie te na czas
prowadzenia Robót winny być wyłączone względnie Wykonawca winien sporządzić Dokumentację
Projektową odpowiedniego zabezpieczenia.
d) Dostęp do rusztowań
NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po
konstrukcji rusztowania.
e) Pomosty rusztowań
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości, co
najmniej 1,10 m i z krawęŜnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników
nie powinna być mniejsza od 0,60 m.
f) Praca na rusztowaniach powinna odbywać się w kaskach ochronnych, równieŜ pracownicy
znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć kaski. Podczas pracy naleŜy ustawić widoczne tablice
ostrzegawcze.
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g) Praca dźwigami powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji.
5.7.8. Rozbiórka rusztowań
a) Rozbiórki rusztowań niosących dla konstrukcji monolitycznych moŜna dokonać po terminie
określonym w Dokumentacji Projektowej obiektu. JeŜeli w Dokumentacji projektowej nie podano
0
specjalnych zastrzeŜeń to przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej +15 C
moŜna dla betonów dojrzewających w sposób normalny usunąć rusztowanie w następujących
terminach:
10-12 dni – dla rusztowań ścian i słupów
28 dni – dla oczepów, płyt i belek
0
Gdy temperatura dobowa spada poniŜej 0 C wówczas naleŜy uznać, Ŝe beton nie twardnieje i
takich dób nie naleŜy zaliczać do czasu twardnienia betonu.
b) Rozbiórkę rusztowań montaŜowych i roboczych naleŜy wykonać po wykonaniu wszystkich Robót dla
których zostały przewidziane.
c) Kolejność rozbiórki
Rozbiórkę rusztowań naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający stateczność części rusztowań
jeszcze nierozebranych oraz zapewniających bezpieczeństwo pracy.
d) Górne belki wieńczące naleŜy rozmontowywać przy zachowaniu całkowitej ilości śrub łączących
stęŜenie i klatki rusztowań.
e) JeŜeli stęŜenia rusztowań są piętrowe naleŜy zdejmować jednocześnie tylko stęŜenia tych pięter,
których klatki będą następnie demontowane.
f) Elementy naleŜy demontować kolejno, odkręcając tylko te śruby, które mocują element
demontowany.
g) Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność
usuwania podpór określać naleŜy na podstawie Dokumentacji Projektowej rusztowania oraz Projektu
Technologii Robót
5.8.

Deskowania

Uwagi ogólne
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny
być wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statycznowytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:
- PN-92/S-10082
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:
a)
parciem świeŜej masy betonowej
b)
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać :
szybkość betonowania
sposób zagęszczania
obciąŜenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
zapewniać odpowiednią szczelność
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.8.1.

Materiały
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty
pilśniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość
desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm.
5.8.2.

5.8.3.

Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Zaleca się stosowanie sfazowań
o wymiarach 2÷4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach
wklęsłych. MoŜna takie sfazowanie wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
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takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę
rozmieszczenia powinien zatwierdzić InŜynier Projektu. Zaleca się wykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z
tworzyw, warstwami z Ŝywic.
5.8.4.

Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem:
rozstaw Ŝeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niŜ 2 cm
grubość desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm
odchylenie od pionu ściany deskowania ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niŜ 0.5

cm
-

prostoliniowość krawędzi Ŝeber ± 0.1% (w kierunku ich długości )
miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ±

-

wymiary kształtu elementu betonowego - 0.2% wysokości i nie więcej niŜ - 0.5 cm
+0.5% wysokości i nie więcej niŜ + 2.0 cm
- 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niŜ +0.2 cm
+ 0.5% grubości (szerokości) i nie więcej niŜ +0.5

0.2 cm

cm.
5.8.5.

Dopuszczalne ugięcia deskowania
w deskach i belkach pomostów

1/200

l
w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych
1/400 l
w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych
1/250 l

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania i pomiary do kontroli jakości przeprowadzane są na koszt Wykonawcy, w laboratorium
zaakceptowanym przez InŜyniera Projektu.
6.1.

Badania kontrolne betonu
Badania betonu wykonuje się osobno dla kaŜdego wykonywanego elementu.

Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję obiektu naleŜy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie
mniejszej niŜ:
1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3 betonu
3 próbki na dobę
6 próbek na partię betonu.
Próbki naleŜy pobierać komisyjnie z udziałem przedstawicieli nadzoru, zapewniając ich
oznaczenie w sposób gwarantujący autentyczność.
W przypadku konieczności wstrzymania Robót na czas oczekiwania na rozstrzygające wyniki
badań betonu, Wykonawca nie moŜe wysuwać roszczeń z tego tytułu.
Wykonawca ma obowiązek dokonać wyburzeń na własny koszt konstrukcji, której beton nie
spełnia wymagań niniejszej ST i wykonać na nowo konstrukcję zgodnie z Dokumentacją Projektową i
niniejszą ST.
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania metodą „pull-out” zgodnie z „Zaleceniami –
Dotyczącymi oceny jakości betonu „IN-SITU” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych”
IBDiM lub badania próbek wyciętych z konstrukcji.
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
6.1.1.
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W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera Projektu, spełnienie
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) normy nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy
zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy ( uwzględniając zalecenia wyŜej wymienione).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu
według PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna
uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
wieku wcześniejszym od 28 dni.
W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych, naleŜy
sprawdzić wytrzymałości technologiczne - rozformowania, składowania i wysyłki.
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określana na
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:
a)
przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15
Ri min> RbG ( warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie:
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek
- współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg zestawienia poniŜej
RbG
- wytrzymałość gwarantowana
liczba próbek n od 3 do 4 współczynnik = 1.15
liczba próbek n od 5 do 8 współczynnik = 1.10
liczba próbek n od 9 do 14 współczynnik = 1.05
W przypadku , gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za
odpowiadający danej klasie, jeŜeli
Ri min > R bG
(3)
oraz
R > 1.2 RbG
( 4 ) gdzie :
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek , obliczona wg wzoru 5 normy
b)
przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku nr 2
obowiązuje warunek
R - 1.64s > RbG ( 6 ) w którym
R - średnia wartość według wzoru 5 normy
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone ze wzoru nr 7 normy.
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s , według wzoru 7 normy ,
jest większe od wartości 0.2R, gdzie R według wzoru 5 normy, zaleca się ustalenie i usunięcie
przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości.
Nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasiąkliwość dopuszcza się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.1.2.

Mrozoodporność betonu
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z
normą PN-88/B-06250.
Dopuszcza się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w wieku 28 dni.
6.1.4. Wodoszczelność betonu
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
6.1.3.
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mm.
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN88/B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Zaleca się badanie wodoszczelności metodą „in-situ” zgodnie z „Zaleceniami – Dotyczącymi
oceny jakości betonu „IN-SITU” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM
6.2.

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych

Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niŜej, tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów
prefabrykowanych.
Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczące przęseł mostów betonowych i
Ŝelbetowych są następujące:
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
a)
długość przęsła ± 2 cm
b)
rozpiętość usytuowania łoŜysk ± 1 cm
c)
oś podłuŜna w planie ± 3 cm
d)
usytuowanie w planie belek podłuŜnych i poprzecznych ±2cm
e)
wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm
f)
grubość płyty pomostu ± 0.5 cm
g)
rzędne wysokościowe ± 1 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne.
6.2.2. Tolerancje wymiarowe
Fundamenty:
1)
Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50mm.
2)
Wymiary w planie - ± 30 mm.
3)
RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm.
4)
RóŜnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm.
5)
RóŜnice głębokości - ± 0.05 h i ± 50 mm.
Konstrukcje przęseł:
1)
Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - ± 10 mm.
2)
Wysokości ( h jest wielkością podstawową):
h < 0.50 m
± 5 mm
0.50 m < h < 1.50 m
± 10 mm
1.50 m < h < 3.00 m
± 15 mm
3.00 m < h < 10.0 m
± 20 mm
10.0 m < h
± 0.002h.
3)
Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbliŜone:
L < 0.50 m
± 5 mm
0.50 m < L < 1.50 m
± 10 mm
1.50 m < L < 3.00 m
± 15 mm
3.00 m < L < 10.0 m
± 20 mm
10.0 m < L
± 0.002L.
4)
Ogólne wymiary konstrukcji:
L < 15.0 m
± 5 mm
15.0 m < L < 30.0 m
± 30 mm
30.0 m < L
± 0.001L.
5)
Prostoliniowość:
L < 3.00 m
± 10 mm
3.00 m < L < 6.00 m
± 15 mm
6.00 m < L < 10.0 m
± 20 mm
10.0 m < L < 20.0 m
± 30 mm
20.0 m < L
± 0.0015L.
6)
Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokątnego w stosunku do
płaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostałe naroŜa, L jest przekątną prostokąta):
L < 3.00 m
± 10 mm
3.00 m < L < 6.00 m
± 15 mm
6.00 m < L < 12.0 m
± 20 mm
6.2.1.
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7)

12.0 m < L
± 0.002L.
RóŜnice poziomu pomiędzy najbliŜszymi płaszczyznami (w górze lub na dole):
h < 3.00 m
± 10 mm
3.00 m < h < 6.00 m
± 12 mm
6.00 m < h < 12.0 m
± 15 mm
12.0 m < h < 20.0 m
± 20 mm
20.0 m < h
± 0.001L.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową Robót jest metr sześcienny (m 3) betonu.
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera Projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną
oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera Projektu.
8.2.

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.2.1.

Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie InŜyniera Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST
- inne pisemne stwierdzenia InŜyniera Projektu o wykonaniu Robót.
8.2.2. Zakres Robót
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera
Projektu lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera Projektu.
8.3.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera Projektu w Dzienniku
Budowy zakończenia Robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny (m ) betonu konstrukcji
według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiałów,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie podłoŜa,
- wykonanie rusztowania i pomostów roboczych,
- wykonanie deskowania,
- przygotowanie, dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu
z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu,
- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- odpady i ubytki materiałowe,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Wykonanie i montaŜ zbrojenia płatne jest oddzielnie.
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10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-B-19707 2003
PN-88/B-32250
PN-M-48090:1996
PN-B-03163-2:1998
PN-87/B-01100
określenia
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-91/B-06714/34
PN-77/B-06714/18
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/40
miaŜdŜenie.
PN-77/B-06714/07
PN-92/B-06714/46
PN-78/B-06714/39
PN-88/B-06250
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262
PN-69/B-10260
PN-81/B-03150.01
PN-81/B-03150/03
PN-S-10040:1999
PN-91/S-10042
PN-92/S-10082
PN-93/S-10080
PN-82/S-10052
PN-92/S-10082
PN-92/D-95017

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości
objętości
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek
cementu
Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywności
alkalicznej metodą szybką.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie rozpadu Ŝelazowego.
Beton zwykły.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania
domieszek na beton.
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za
pomocą młotka Schmidta typu N.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
20

M.13.01.00

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-D-97018:1998
PN-76/P-79005
PN-82/C-04518
PN-EN 934-2:2002

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości chlorków metodą
turbidemetryczną
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierski i ich usytuowanie – Dziennik
Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
WP-DDP31 - Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub betonowych.
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BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M.13.02.01

BETON B15 (C12/15)

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego B15 w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego B15 (C12/15).
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami
podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogólne” i ST M.13.01.00.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót
podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład betonu:
 pospółka kruszona 0/40, cement hutniczy 25
 ilość cementu = 6%
 wilgotność optymalna wopt = 8%
 kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
 20/40=30%, 20/10=20%, 2/10=20%, 0/2 = 30%
3
Skład chudego betonu na 1 m :
 kruszywo = 1972 kg,
 cement 25 = 118 kg,
 woda = 167 l.

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera
1
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M.13.02.01

Projektu.
Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieŜnej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT
Wg ST-M.13.01.00

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty
betonowe.

5.2.

Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić poprawność wykonania
podłoŜa dla wykonania podkładu. PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione. Beton
winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Roboty naleŜy prowadzić w obecności InŜyniera Projektu. Kontroli podlega przygotowanie
podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu.
Uwagi: Skład mieszanki naleŜy kaŜdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów:
jakości kruszywa i cementu oraz wody,
max gęstości mieszanki.
NaleŜy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na
ściskanie wg ST M.13.01.00 Beton.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową Robót jest metr sześcienny (m 3) betonu.
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera Projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostateczny- wg ST DM.00.00.00.
“Wymagania Ogólne” i ST M.13.01.00

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny (m ) betonu według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie podłoŜa
- wykonanie, dostarczenie i ułoŜenie z zagęszczeniem mieszanki betonowej oraz jej
pielęgnację,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

2
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 2006-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
ST M.13.01.00. BETON.
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M.14.01.04.

M.13.01.00

M.14.01.04. ELEMENTY STALOWE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z wykonaniem elementów stalowych, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w
Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót w ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie i montaŜ elementów stalowych i obejmują:
– kotwy kap na nowym obiekcie,
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do wykonania elementów stalowych uŜyto blach i rur ze stali St3S i St3M.

3. SPRZĘT
Do wykonania elementów stalowych potrzebny jest:
- palnik acetylenowo-tlenowy,
- spawarka elektryczna,

4. TRANSPORT
Elementy stalowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, np. samochód
skrzyniowy lub inne, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
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5.2.

MontaŜ elementów stalowych naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.3.
W celu wykonania osłony przeciwdymnej Wykonawca wykona rysunki robocze i warsztatowe
wraz z opracowanym sposobem podwieszenia do konstrukcji. Rysunki robocze i warsztatowe oraz
sposób podwieszenia wymagają akceptacji Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlega proces wykonania elementów stalowych wg ST DM.00.00.00.
“Wymagania Ogólne”

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 kilogram (kg) wykonanych i zmontowanych elementów stalowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory częściowe i odbiór końcowy wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 kilogram (kg) wykonanego i zamontowanego
elementu stalowego według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiału,
- wykonanie elementów stalowych i ich montaŜ,
- wykonanie rysunków roboczych i warsztatowych wraz z opracowanym sposobem
podwieszenia do
konstrukcji dla osłony przeciwdymnej,
- odpady, ubytki i straty materiałowe oraz zagospodarowanie odpadów,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/S-10050 Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-85/M-69775Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na
podstawie
oględzin zewnętrznych.
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Nazwy i określenia.
ST M.14.01.01.
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M.15.00.00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M.15.01.01

IZOLACJA WYKONYWANA NA ZIMNO

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji powierzchni betonowych przyczółków mostowych stykających się z gruntem, dla inwestycji pn:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.”.”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie cienkiej izolacji powierzchni podpór stykających się z gruntem.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
roztwór asfaltowy
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju izolacji za zgodą Kierownika Projektu.

2. MATERIAŁY
Izolacja powierzchni stykających się z gruntem
roztwór asfaltowy do gruntowania betonu,
roztwór asfaltowy do izolacji betonu,

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym - według moŜliwości wykonawcy. Roboty
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Abizol - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane Roboty izolacyjne.

5.2.

Zgodność z dokumentacją

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową..
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Kierownika Projektu, lub innych równorzędnych doradców.
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich
2
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samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Kierownika Projektu.
5.3.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty naleŜy wykonywać w okresie o temperaturach nie niŜszych niŜ 4°C w momencie układania
5.4.

-

5.5.

PodłoŜe pod izolacją
podłoŜe powinno posiadać załoŜone w Dokumentacji Projektowej spadki, być równe czyste i
suche,
gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i
wybrzuszeń a takŜe brakiem wystających ziaren kruszywa itp.,
w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być
odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy tak, aby powierzchnia betonu na głębokości do 4
mm zawierała bezwzględną ilość wolnej wody na porach nie większą od 2,5% objętości
betonu, w przypadku duŜych zanieczyszczeń powierzchni betonu naleŜy ją wypiaskować i
dokładnie odkurzyć przy pomocy spręŜonego powietrza,
wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części
skute i wyszlifowane, większe zagłębienia naleŜy wypełnić zaprawą cementową. Mniejsze
zagłębienia naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175.
Gruntowanie podłoŜa
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem,

5.6.

Wykonanie izolacji
Izolację powierzchni stykających się z gruntem naleŜy wykonać jako dwuwarstwową z
roztworu asfaltowego.
Wykonanie moŜe być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy
zastosowaniu natryskiwacza.
Nakładanie może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Nakładanie drugiej warstwy rozstworu, po wyschnięciu pierwszej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.

6.2.

Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegające na:
sprawdzeniu podłoŜa i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania
sprawdzenie jakości gruntowania
sprawdzenie ilości zuŜytych materiałów w poszczególnych warstwach
kontrola ilości warstw.
Opis badań

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową naleŜy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji.
6.2.2. Sprawdzenie materiałów naleŜy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów
opakowań.
6.2.3. Sprawdzenie jakości podłoŜa naleŜy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m przyłoŜonej w
dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m 2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm
zgodność z warunkami przygotowania podłoŜa wg pkt. 5.4. niniejszej ST.
6.2.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do Robót naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w
Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. ST.
6.3.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót

Sprawdzenie naleŜy wykonać wzrokowo dla kaŜdej warstwy, kontrolując dla kaŜdej z nich
podane normy zuŜycia materiałów.

2

M.15.01.01.

6.4.

Ocena wyników badań

JeŜeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3. są pozytywne - wykonanie Robót izolacyjnych
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie stwierdzenia rozbieŜności w warunkach zuŜycia materiałów dla danej warstwy lub
niestarannego wykonania, naleŜy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową
warstwę.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką miary jest metr kwadratowy (m 2) wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się
jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających
(dodatkowych)
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:
*
sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,
*
sprawdzenie dostarczonych materiałów,
*
sprawdzenie podłoŜa pod izolację,
*
sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,
*
sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć:
*
świadectwa dostaw materiałów,
*
protokół odbiorów częściowych,
*
zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m 2) izolacji według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
-oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,
- zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
- ułoŜenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Techniczną,
- odpady, ubytki i straty materiałowe oraz zagospodarowanie odpadów,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.
1.
2.
3
4.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
Ustawa o odpadach
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M.15.03.01.

M.15.03.00.

IZOLACJA USTROJU NOŚNEGO

M.15.03.01.

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji z papy zgrzewalnej na obiekcie mostowym, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi
gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na ustroju nośnym, płytach przejściowych.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM 00.00.00.
Papa zgrzewalna – materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z
przystosowaną do zgrzewania z podłoŜem warstwą dolną.
Wzmocnienie izolacji – dodatkowa warstwa izolacji układana w określonych miejscach szczególnie
naraŜonych na uszkodzenia.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
DM.00.00.00. Wymagania ogólne.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Dane ogólne



Papa zgrzewalna o gr. min 5 mm niewymagająca w-wy ochronnej, posiadająca aktualną Aprobatę
Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM).
 Producent winien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę.
 Producent ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM „Warunki Techniczne wykonania
izolacji”, które powinny zawierać dane dotyczące:
- wymagań dla stosowanych materiałów,
- wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej,
- wymagań dotyczących technologii wykonania
- zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych.
 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności z
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną
Wyboru producenta izolacji dokona Kierownik Projektu, przy czym Wykonawca jest zobowiązany
do przedłoŜenia Kierownikowi Projektu listy zawierającej, co najmniej 3 producentów izolacji
spełniających wymagania niniejszej ST, z której Kierownik Projektu wskaŜe wybranego przez siebie
producenta.

1
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2.2.

Wymagania dotyczące materiału

NaleŜy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniŜszej tabeli.
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp

Właściwość

Badanie wg

Jednostka

Wynik badania

1

Grubość materiału

IBDiM PB-TM-2

mm

5

mm

3,2

PN-90/B-04615

cm

100,5

1)

mm

 80

2
3
4
5
6

7

Grubość warstwy bitumu
osnową
Szerokość arkusza papy

pod IBDiM

1)

PB-TM-3

Szerokość
krawędzi
arkusza IBDiM
przeznaczonej na styk poprzeczny
Masa jednostkowa
PN 90/B-04615
Siły zrywające przy rozciąganu
- wzdłuŜ
- w poprzek
WydłuŜenie przy zerwanu
- wzdłuŜ
- w poprzek

2)

2)

g/m

2

6000

PN-90/B-04615
N
N

1097
966

%
%

53,8
61,5

N
N

292
285

PN-90/B-04615

Siła zrywająca przy rozdzieraniu
2)
- wzdłuŜ
- w poprzek

IBDiM
PB-TM-5

9

Przesiąkliwość

IBDiM Pb-TM-4

MPa

 0,5

10

Nasiąkliwość

PN-90/B-04615
1)
IBDiM

%

0,50

8

o

11

Giętkość, -15 C / 30 mm

12

Przyczepność
nawierzchni
hydroizolacji

13

Przyczepność do betonu (pull off
o
20 C)

14

Odporność
na
działanie PN-90/B-04615
o
podwyŜszonej temperatury 100 C, 2
h

15

Sprawdzanie
odporności
przebicie - badanie dynamiczne

16

Przyczepność
nawierzchni
hydroizolacji

spełniona w temp.o
20 C

PN-90/B-04615
1)
IBDiM

warstwy wiąŜącej Badanie
drogowej
do poligonowe
IBDiM PB-TM-6

na IBDiM

1)

warstwy wiąŜącej Badanie
drogowej
do poligonowe

MPa

0,700,05

MPa

0,64
spełniona

stopnie
uszkodzenia 05
MPa

stopień 2
0,73

1)

Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych
materiałów rolowych i mastyksów”.
2)
o
Badania wykonano w temperaturze 20 C
2.3.
Masa zalewowa do wypełnienia za płytami przejściowymi

3.

SPRZĘT

Roboty wykonywane przy uŜyciu specjalistycznego
Technicznymi wykonania izolacji”.

sprzętu

zgodnego

z

„Warunkami
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4.

TRANSPORT

Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na
paletach.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
5.2.

Zgodność z Dokumentacją Projektową

Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
5.3.
Warunki układania izolacji


Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mŜawki,
bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niŜ
o
85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5 C.



Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracowników. Zwraca się uwagę, iŜ wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach jest
bardzo pracochłonne i w przewaŜającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad
powłok izolacyjnych.
5.4.
PodłoŜe pod izolację


PodłoŜe pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche.



Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować podczas
betonowania płyty. Spadki poprzeczne – zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być
mniejsze niŜ 2% (o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje mniejszych spadków).
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi.
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0
cm.



Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i
wybrzuszeń, wystających ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5 mm.



Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń,
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczanie
powierzchni wykonać naleŜy przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem lub przez piaskowanie.



Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.



Wilgotność betonu (2 cm poniŜej powierzchni) nie moŜe przekraczać 4%



Wiek betonu podłoŜa – min. 21 dni.



Wytrzymałość podłoŜa betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krąŜka próbnego
 50 mm powinna wynosić nie mniej niŜ 1,5 MPa.



Wszystkie warstwy wyrównawcze betonu, stanowiące bezpośrednie podłoŜe pod izolację,
powinny mieć przyczepność do tego betonu nie mniejszą niŜ 1,5 MPa, badaną metodą „pull-off”
przy średnicy krąŜka próbnego  50 mm.
5.5.
Gruntowanie podłoŜa
Gruntowanie podłoŜa powinno się wykonać przy uŜyciu firmowego primera. Materiał gruntujący
naleŜy nanosić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania izolacji”. NaleŜy zwrócić uwagę na
2
wymagane zuŜycie primera na m powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia
zagruntowanych powierzchni i uzaleŜnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana
powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). Jednorazowo moŜna zagruntować tylko taką
powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie zagruntowaną,
niezaizolowaną w ciągu tego samego dnia, naleŜy ponownie zagruntować. Przed ułoŜeniem warstwy
izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
W przypadku gruntowania podłoŜa Ŝywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do
podłoŜa określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niŜ 1,5 MPa.
3
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5.6.

Układanie izolacji

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonywania
izolacji”.
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości
rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia słuŜącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w
czasie zgrzewania. Konieczne jest równieŜ zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania
świeŜo zgrzanej izolacji.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału naleŜy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%,
a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niŜ istniejąca powierzchnia. Zakład podłuŜny
między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węŜszy niŜ 8 cm, natomiast zakład
czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm.
Układanie izolacji rozpoczyna się od najniŜszego punktu obiektu posuwając się w górę tj.
wykonuje się zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza tylną krawędź obiektu mostowego.
Sposób układania izolacji powinien zapewnić uniknięcie nałoŜenia się w jednym punkcie izolacji 4
warstw arkuszy papy.
Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawia się zgodnie z
ukształtowaniem obiektu.
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np.: przy belce podporęczowej) naleŜy
wykonać przy uŜyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki).
W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 1 cm od
krawęŜnika, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawęŜnika i
na połoŜoną izolację (zakład 15 cm). Wymieniona odległość 1 cm jest waŜna, aby zapewnić miejsce
na wypływ rozgrzanego bitumu.
W miejscu szczególnie naraŜonych na uszkodzenie:
 pod krawęŜnikiem,
 zakończenia izolacji przy belkach podporęczowych,
 przy urządzeniach dylatacyjnych,
 przy wpustach i sączkach,
 przy masztach oświetleniowych, słupkach barier ochronnych i balustrad mostowych oraz przy
innych elementach wyposaŜenia obiektu mostowego,
 na krawędziach i naroŜach izolowanej powierzchni oraz na elementach chodnikowych,
naleŜy wykonać wzmocnienie izolacji (dodatkowa w-wa izolacji).
5.7.
Podgrzewanie izolacji
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłoŜem jest wypływający bitum, który
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb
arkusza na odległość 1  2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki.
Po nałoŜeniu izolacji naleŜy w jak najszybszym terminie połoŜyć zaprojektowaną nawierzchnię
asfaltową.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości



Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.



Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną
formę protokołu – konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego
budowy oraz Kierownika Projektu.



W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zwracając
szczególną uwagę na:
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały
niemające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości,
powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w
Dzienniku Budowy
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu
Sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą,

-

-
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czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułoŜonej warstwy
- Sprawdzenie wykonania wszelkich wzmocnień izolacji
 Kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
6.2.
Opis badań
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową naleŜy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań 5
niniejszej ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru
wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm
6.2.2. Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów
w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe.
Metody badań” oraz opracowaniem IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i
mastyksów”.
Materiały niemające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku
Budowy.
6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m,
2
przyłoŜonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar
jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami 5.4 niniejszej ST.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krąŜka
2
próbnego  50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m izolowanej powierzchni i min 5 oznaczeń wg
PN-92/B-01814.
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5 niniejszej ST.
6.2.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w
Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej ST.
6.3.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu naleŜy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
2
kaŜde 10 – 20 m powierzchni izolacji.
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z pokładem.
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok bitumicznych naleŜy przeprowadzać wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw.
6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok z materiałów rolowych naleŜy przeprowadzić w
trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz
dokładność przyklejenia do podłoŜa zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
6.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych naleŜy przeprowadzać w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
6.3.5. Sprawdzenie osadzenia urządzeń odwadniających naleŜy przeprowadzać w trakcie ich
osadzenia, kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej.
6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzać w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej.
6.4.
Ocena wyników badań
JeŜeli badania przewidziane w 6.2. dadzą wynik dodatni – wykonanie robót izolacyjnych
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy odbierane roboty izolacyjne uznać
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie
poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej ST.
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OBMIAR ROBÓT

7.

2

Jednostką obmiaru jest 1 [m ] powierzchni ułoŜonej papy termozgrzewalnej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

(1) Odbiory naleŜy przeprowadzać dla kaŜdej warstwy pokrycia osobno, – przy czym sporządza się
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej.
(2) W protokole odbioru naleŜy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce
(3) Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
 sprawdzenie materiałów
 sprawdzenie podłoŜa pod izolację
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót
(4) Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć:
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów
 protokoły odbiorów częściowych
 zapisy w Dzienniku Budowy

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [m 2] powierzchni
zaizolowanej według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
-oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,
- zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
- ułoŜenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Techniczną,
- wykonanie wszelkich wzmocnień izolacji,
- wypełnienie masą zalewową za płytami przejściowymi
- odpady, ubytki i straty materiałowe oraz zagospodarowanie odpadów,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM Warszawa.
Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostów
drogowych, IBDiM, Warszawa 1986.
Ustawa o odpadach

6

M.15.04.01a.

M.15.04.00.

NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE

M.15.04.01a

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU
ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄRZĄCA

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z wykonaniem warstwy wiąŜącej nawierzchni jezdni na moście z betonu asfaltowego w ramach zadania
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie warstwy wiąŜącej nawierzchni na moście z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 5
cm – kategoria ruchu KR3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [46] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W grubości 5 cm
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 7.4.1.5.
Warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego naleŜy wykonywać dla drogi kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1
Tabela 1 Stosowane mieszanki
1.3.

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D, mm

KR 1-2
KR 3-4
KR 5-6

AC11W , AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.
1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących
przez określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [67].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1
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1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent moŜe jej
nie określać),
TBR
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP - miejsce obsługi podróŜnych.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
M.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
2.1.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
NaleŜy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 14023 [58].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
Tabela 2 Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Gatunek lepiszcza
Kategoria
Mieszanka
asfalt drogowy
polimeroasfalt
ruchu
ACS
KR1 – KR2
AC11W,AC16
50/70
W
KR3 – KR4

AC16W,AC22
W

KR5 – KR6

AC16W
AC22W

35/50, 50/70

PMB 25/55-60

35/50

PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać
wymagania podane w tablicy 4.
Tabela 3 Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [26]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
35/50
50/70
badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1
mm

PN-EN 1426 [21]

35÷50

50÷70

2
3

Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ
Zmiana
masy
po
starzeniu (ubytek lub
przyrost),
nie więcej niŜ

°C

PN-EN 1427 [22]

50÷58

46÷54

°C

PN-EN 22592 [62]

240

230

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

99

% m/m

PN-EN 12607-1
[31]

0,5

0,5

4

5
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6
7

8
9

10

Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niŜ
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
po starzeniu, nie mniej
niŜ
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
PN-EN 12606-1
%
nie więcej niŜ
[30]
Wzrost
temp.
°C
PN-EN 1427 [22]
mięknienia po starzeniu,
nie więcej niŜ
Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
Fraassa, nie więcej niŜ

53

50

52

48

2,2

2,2

8

9

-5

-8

Tabela 4 Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
14023 [58]
Gatunki asfaltów
modyfikowanych
Wymaganie
Metoda
polimerami (PMB)
Właściwość
Jednostka
podstawowe
badania
25/55 – 60
wymaganie
klasa
1
2
3
4
5
6
Konsystencja w
PN-EN 1426
pośrednich
Penetracja
0,1 mm
25-55
3
[20]
temperatu-rach
w 25°C
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
PN-EN 1427
wysokich
Temperatura
°C
≥ 60
6
[21]
temperatu- rach
mięknienia
eksploa-tacyjnych
PN-EN
Siła rozciągania
13589 [54]
2
J/cm
≥ 2 w 5°C
3
(mała prędkość
PN-EN
rozciągania)
13703 [56]
PN-EN
Siła rozciągania w
Kohezja
13587 [53]
2
a
J/cm
NPD
0
5°C (du Ŝa prędkość
PN-EN
rozcią-gania)
13703 [56]
Wahadło Vialit
PN-EN
2
a
(meto-da
J/cm
NPD
0
13588 [53]
uderzenia)
Zmiana masy
%
≥ 0,5
3
Stałość konsystencji
Pozostała
PN-EN 1426
%
≥ 40
3
[20]
penetracja
(Odporność
na starzenie wg
PN-EN 1427
Wzrost tem°C
≤8
3
PN-EN 12607-1 lub
[21]
peratury
mięknienia
-3 [30]
Temperatura
PN-EN ISO
Inne właściwości
°C
≥ 235
3
zapłonu
2592 [62]
Wymagania
dodatkowe

Temperatura
łamliwości

PN-EN
12593 [28]

°C

≤ -12

6

Nawrót spręŜysty w
25°C
Nawrót spręŜysty w
10°C

PN-EN
13398 [50]

%

≥ 50

5

Zakres
plastyczności

PN-EN
14023 [58]
Punkt 5.1.9

°C

NPD

a

0

TBR

b

1

3

M.15.04.01a.

Stabilność
magazynowania.
RóŜnica temperatur mięknienia
Stabilność
magazynowania.
RóŜnica penetracji

PN-EN
13399 [51]
PN-EN 1427
[21]
PN-EN
13399 [51]
PN-EN 1426
[20]

°C

≤5

0,1 mm

NPD

2

a

Spadek tempePN-EN
ratury mięknienia
12607-1 [30]
b
po starzeniu wg
°C
TBR
PN-EN 1427
PN-EN 12607
[21]
-1 lub -3 [301]
Nawrót sprę-Ŝysty
w 25°C po
starzeniu wg PN≥ 50
EN 12607-1 lub -3
PN-EN
[30]
12607-1 [30]
%
PN-EN
Nawrót sprę-Ŝysty
13398 [50]
w 10°C po
a
starzeniu wg PNNPD
EN 12607-1 lub -3
[30]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

0

1
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Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca si ę wyposaŜenie zbiornika w
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy unikać
wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według
PN-EN 13043 [43] i WT-1 Kruszywa 2010 [63], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – część 2 – punkt
2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11,
metoda C [33] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, naleŜy stosować:
a)
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b)
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [57] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
–
nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
–
nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
4
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producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [58]
„metodą na gorąco”.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy
stosować kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [57] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [65].
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–
skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
walce ogumione
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne “.

4.2.

Transport mieszanki
Polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi
w zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni
moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podano w tablicy 5 i 6.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7-11.
Tabela 5 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [64]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC11W
AC16W
AC16W
AC22W
KR1-KR2
KR1-KR2
KR3-KR6
KR3-KR6
Wymiar sita #,
od
do
od
do
od
do
od
do
[mm]
31,5
100
22,4
100
100
90
100
16
90
100
90
100
65
80
10
0
11,2
90
100
65
80
65
80
8
60
80
2
30
50
25
40
25
30
25
33
0,125
5
18
5
15
5
10
5
10
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
3,0
7,0
3,0
7,0
Zawartość
lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,4
Bmin4,2
*)
minimum
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki
3
mineralnej 2,650 Mg/m . JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy
pomnoŜyć przez współczynnik

według równania: 



2,650

d

Tabela 6 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [64]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC16W
AC22W
KR3-KR6
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
90
100
16
90
100
2
10
50
10
50
0,063
2,0
12,0
2
11,0
*)
Zawartość lepiszcza, minimum
B
B
min3,0

min3,0

*)

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki
3
mineralnej 2,650 Mg/m . JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy
pomnoŜyć przez współczynnik

według równania: 



2,650

d

Tabela 7 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i
wyrównawczej, KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) [64]
Warunki
zagęszczan
Metoda i warunki
ia wg PNWłaściwość
AC11W
AC16W
badania
EN
13108-20
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Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odporność
na działanie
wody

[48]
C.1.2,ubijan
ie,
2×50
uderzeń

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

Vmin3,0
Vmax6,0

Vmin3,0
Vmax6,0

C.1.2,ubijan
ie,
2×50
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VFBmin65
VFBmin80

VFBmin60
VFBmin80

C.1.2,ubijan
ie,
2×50
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VMAmin16

VMAmin16

C.1.1,ubijan
ie,
2×25
uderzeń

PN-EN 12697-12
[35], przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem zamraŜania,
badanie w 15°C

ITSR80

ITSR80

Tabela 8 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i
wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [64]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
wg PN-EN
Metoda i warunki badania
AC22W
13108-20
[47]
Zawartość
Vmin4,0
C.1.3,ubijanie,
wolnych
PN-EN 12697-8 [32], p. 4
2×75 uderzeń
Vmax7,0
przestrzeni
PN-EN 12697-22, metoda
C.1.20,
Odporność
na
B w powietrzu, PN-EN WTSAIR0,3
wałowanie,
o
deformacje trwałe
13108-20, D.1.6,60 C, 10 PRDAIRdekl
P98-P100
000 cykli [37]
PN-EN 12697-12 [34],
przechowywanie w 40°C z
Odporność
na C.1.1,ubijanie,
ITSR80
jednym cyklem
działanie wody
2×25 uderzeń
zamraŜania,
badanie w 15°C
Tabela 9 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i
wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) [64]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
wg PN-EN
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.3,ubijani
Vmin4,0
Vmin4,0
wolnych
e,
2×75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
V
V
max7,0
max7,0
uderzeń
przestrzeni
PN-EN 12697-22, metoda WTSAIR0, WTSAIR0,
C.1.20,
Odporność
na
B w powietrzu, PN-EN 1
1
wałowanie,
PRDAIR3, PRDAIR3,
13108-20, D.1.6,60°C, 10
deformacje trwałe
P98-P100
000 cykli [38]
0
0
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C z
Odporność
na
ITSR80
ITSR80
e,
2×25
jednym cyklem
działanie wody
uderzeń
zamraŜania,
badanie w 15°C
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Tabela 10 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i
wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [64]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
wg PN-EN
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.3,ubijani
Vmin3,0
Vmin3,0
wolnych
e,
2×75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
V
V
max7,0
max7,0
uderzeń
przestrzeni
PN-EN 12697-22, metoda WTSAIR0, WTSAIR0,
C.1.20,
Odporność
na
B w powietrzu, PN-EN 3
3
wałowanie,
o
13108-20, D.1.6,60 C, 10 PRDAIR5, PRDAIR5,
deformacje trwałe
P98-P100
000 cykli [38]
0
0
PN-EN 12697-12 [35],
o
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40 C z
Odporność
na
ITSR80
ITSR80
e,
2×25
jednym cyklem
działanie wody
uderzeń
zamraŜania,
o
badanie w 15 C
PN-EN 12697-26, 4PBC.1.20,
PR,
Sztywność
wałowanie,
Smin9000
Smin9000
o
temp.10 C,
częstość
P98-P100
10Hz
Odporność
na
PN-EN 12697-26, 4PBC.1.20,
zmęczenie, katePR,
wałowanie,
ε6-115
ε6-115
o
temp.10 C,
częstość
goria nie niŜsza
P
98-P100
niŜ
10Hz
Tabela 11 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i
wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [64]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
wg PN-EN
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.3,ubijani
Vmin4,0
Vmin4,0
wolnych
e,
2×75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
V
V
max7,0
max7,0
uderzeń
przestrzeni
Odporność
na
deformacje trwałe

Odporność
na
działanie wody

Sztywność
Odporność
na
zmęczenie, kategoria nie niŜsza
niŜ

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda
B w powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6,60°C, 10
000 cykli [38]

PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C z
e,
2×25
jednym cyklem
uderzeń
zamraŜania,
badanie w 15°C
PN-EN 12697-26, 4PBC.1.20,
PR,
wałowanie,
temp.10°C,
cz ęstość
P98-P100
10Hz
PN-EN 12697-26, 4PBC.1.20,
PR,
wałowanie,
temp.10°C,
cz ęstość
P98-P100
10Hz

WTSAIR0,
1

WTSAIR0,
1

PRDAIR3,
0

PRDAIR3,
0

ITSR80

ITSR80

Smin11000

Smin11000

ε6-115

ε6-115

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn
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i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać
180°C dla polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być
wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwy Ŝszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy
12. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio
po wytworzeniu w wytwórni.
Tabela 12 NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [64]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50
od 155 do 195
od 140 do 180
Asfalt 50/70
od 140 do 180
PMB 25/55-60
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub wyrównawczą
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane
z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 - punkt 8.7.2 [64].
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [66]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni,
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 13.
Tabela 13 Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) [64]
Maksymalna
Klasa drogi
Element nawierzchni
nierówność podłoŜa
pod warstwę wiąŜącą
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
A, S,
9
włączania i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
GP
10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
10
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
12
JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony
odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw
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wg punktu 5.7.
Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem
o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60] albo innymi materiałami według norm
lub aprobat technicznych.
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [38].
Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na
odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować
do wykonania warstwy.
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj.
2
0,3 ÷ 0,5 kg/m , przy czym:
–
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np.
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie
potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z
ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy
14. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tabela 14 Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiąŜącej
lub wyrównawczej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa wiąŜąca
0
+5
Warstwa wyrównawcza
0
+5
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.
Tabela 15 Właściwości warstwy AC [64]
Projektowana
Zawartość
Wskaźnik
Typ i wymiar
grubość
wolnych
zagęszczenia
warstwy
przestrzeni w
mieszanki
[%]
technologicznej
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
AC11W, KR1÷KR2
4,0 ÷ 10,0
≥ 98
3,0 ÷ 6,0
E)

AC16W,

KR1÷KR2

E)

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

3,0 ÷ 6,0

AC16P, KR3÷KR6

E)

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,0 ÷ 7,0

AC22P, KR3÷KR6

E)

7,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,0 ÷ 7,0

AC16P, KR3÷KR4

F)

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

3,0 ÷ 7,0

AC22P, KR3÷KR4

F)

7,0 ÷ 10,0

≥ 98

3,0 ÷ 7,0

AC16P, KR5÷KR6

F)

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,0 ÷ 7,0

F)

7,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,0 ÷ 7,0

AC22P, KR5÷KR6
E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
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6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [35]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 16.
Tabela 16 Rodzaj badań kontrolnych [64]
Lp.

Rodzaj badań

1
1.1
1.2

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura
mięknienia
lepiszcza
odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
próbki
Warstwa asfaltowa(polimeroasfalt)
a)
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne

1.3
1.4
2
2.1
2.2

a), b)
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2.3
2.4
2.5

Równość
Grubość lub ilość materiału
a)
Zawartość wolnych przestrzeni

Właściwości przeciwpoślizgowe
2.6
2
do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
a)

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony
Zamawiającego.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt
8.8 [64].
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek,
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m
asfaltowego.

2

[metr kwadratowy] wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [64] pkt
9.2.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

2

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m ) wykonanej warstwy
według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
2
Cena wykonania 1 m warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych
i krawęŜników,
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy PN-EN 196-21
2. PN-EN 459-2
3. PN-EN 932-3
4. PN-EN 933-1
5. PN-EN 933-3
6. PN-EN 933-4
7. PN-EN 933-5
8. PN-EN 933-6
9. PN-EN 933-9
10. PN-EN 933-10

11. PN-EN 1097-2
12. PN-EN 1097-3
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
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17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3

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

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

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

32. PN-EN 12697-8

33. PN-EN 12697-11

34. PN-EN 12697-12
35. PN-EN 12697-13
36. PN-EN 12697-18
37. PN-EN 12697-22
38. PN-EN 12697-27
39. PN-EN 12697-36
40. PN-EN 12846
41. PN-EN 12847
42. PN-EN 12850
43. PN-EN 13043

44. PN-EN 13074

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie
wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
46. PN-EN 13108-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
47. PN-EN 13108-20
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
48. PN-EN 13179-1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
49. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
50. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów
modyfikowanych
51. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
52. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
53. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
54. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
55. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
56. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
57. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
58. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
59. PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
60. PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
61. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
62. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych, Warszawa 2010
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
66. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
45. PN-EN 13075-1
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NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE

M.15.04.01b

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU
ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na moście z betonu asfaltowego w ramach
zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na
Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na istniejącym moście z betonu asfaltowego AC
11 S grubości 4 cm – kategoria ruchu KR3.
1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [46] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubości 4 cm
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tabela 1 Stosowane mieszanki
Kategoria
1)
Mieszanki o wymiarze D , mm
ruchu
KR 1-2
KR 3-4
KR 5-6

AC5S, AC8S, AC11S
AC8S, AC11S
2)
AC8S, AC11S

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących
przez określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [67].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
1
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mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
–
beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB –
polimeroasfalt,
D
–
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
–
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
–
kationowa emulsja asfaltowa,
NPD –
właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent
moŜe jej nie określać),
TBR
–
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI
–
(International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP –
miejsce obsługi podróŜnych.
.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
M.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
2.1.

2.2.
Lepiszcza asfaltowe
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [26] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [58].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy
2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
NaleŜy zastosować asfalt drogowy wielorodzajowy 50/70.
Tabela 2 Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Gatunek lepiszcza
Kategoria
Mieszanka
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC5S, AC8S,
50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70
AC11S
KR3 – KR4
AC8S,
50/70
PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70
AC11S
PMB 45/80-65
KR5 – KR6
Wielorodzajowy 35/50
AC8S,
PMB 45/80-55
AC11S
PMB 45/80-65
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać
wymagania podane w tablicy 4.
Tabela 3 Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [26]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
50/70
70/100
badania
1
2
3
4
5
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
PN-EN 1426 [20]
50-70 70-100
0,1
mm
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [21]
46-54
43-51
3
°C
PN-EN 22592 [61]
230
230
Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ
4
Zawartość składników
% m/m
PN-EN 12592 [27]
99
99
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ
1
2
3
4
5
5
Zmiana
masy
po
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6
7

8
9

10

starzeniu (ubytek lub % m/m
PN-EN 12607-1
[30]
przyrost),
nie więcej niŜ
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [20]
starzeniu, nie mniej niŜ
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [21]
po starzeniu, nie mniej
niŜ
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
%
Zawartość parafiny,
PN-EN 12606-1
[29]
nie więcej niŜ
Wzrost
temp.
°C
PN-EN 1427 [21]
mięknienia po starzeniu,
nie więcej niŜ
Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [28]
Fraassa, nie więcej niŜ

0,5

0,8

50

46

48

45

2,2

2,2

9

9

-8

-10

Tabela 4 Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
14023 [58]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
45/80 – 55
45/80 – 65
Wymaganie
Metoda
Jednostka
Właściwość
podstawowe
badania
wymagan klasa wymagan
klasa
ie
ie
1
2
3
4
5
6
7
8
Konsystencja w
pośrednich
Penetracja
PN-EN
0,1 mm
45-80
4
45-80
4
temperaturach
w 25°C
1426 [20]
eksploatacyjnych
Konsystencja w
Temperatura
PN-EN
wysokich
°C
≥ 55
7
≥ 65
5
temperaturach
mięknienia
1427 [21]
eksploatacyjnych
Siła
PN-EN
rozciągania
13589 [54]
2
J/cm
≥ 1 w 5°C
4
≥2 w 5°C
3
(mała
PN-EN
prędkość
13703 [56]
rozciągania)
Siła
PN-EN
rozciągania
Kohezja
13587 [52]
2
a
a
w 5°C (du Ŝa
0
0
J/cm
NPD
NPD
PN-EN
prędkość
13703 [56]
rozciągania)
Wahadło
Vialit (metoPN-EN
2
a
a
J/cm
NPD
0
NPD
0
da
13588 [53]
uderzenia)
Zmiana masy
%
≥ 0,5
3
≥ 0,5
3
Stałość
konsystencji
Pozostała
PN-EN
%
≥ 60
7
≥ 60
7
(Odporność
penetracja
1426 [20]
na starzenie wg
Wzrost
PN-EN
PN-EN 12607-1
temperatury
°C
≤8
2
≤8
2
1427
[21]
lub -3 [30]
mięknienia
Inne właściwości Temperatura PN-EN ISO
°C
≥ 235
3
≥ 235
3
zapłonu
2592 [62]
Wymagania
Temperatura
PN-EN
°C
≤ -12
6
≤ -15
7
łamliwości
12593 [28]
dodatkowe
Nawrót
spręŜysty

PN-EN
13398

%

≥ 50

5

≥ 70

3
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w 25°C
Nawrót
spręŜysty
w 10°C
Zakres
plastyczności

[50]

PN-EN
14023 [58]
Punkt 5.1.9

°C

NPDa

0

NPDa

0

TBRb

1

TBRb

1

2

≤5

2

0

NPDa

0

1

TBRb

1

4

≥ 60

3

0

NPDa

0

Stabilność
PN-EN
magazynowa
13399 [51]
°C
≤5
-nia. RóŜnica
PN-EN
temperatur
1427 [21]
mięknienia
Stabilność
PN-EN
magazynowa
13399 [51]
0,1 mm
NPDa
-nia. RóŜnica
PN-EN
1426 [20]
penetracji
Spadek temPN-EN
peratury mięknienia po
12607-1
starzeniu wg
°C
TBRb
[30]
PN-EN
PN-EN
12607
1427 [21]
-1 lub -3 [30]
Nawrót spręPN-EN
Ŝysty w 25°C
12607-1
po starzeniu
%
≥ 50
[31]
wg PN-EN
PN-EN
12607-1 lub
13398 [51]
-3 [31]
Nawrót spręŜysty w 10°C
po starzeniu
NPDa
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
Wymagania
dodatkowe

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca si ę wyposaŜenie
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043
[43] i WT-1 Kruszywa 2010 [63], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11,
metoda C [33] wynosiła co najmniej 80%.
4
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Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, naleŜy stosować:
c)
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
d)
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [57] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
–
nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
–
nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [26], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [58] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PNEN 13808 [57] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–
skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
lekka rozsypywarka kruszywa,
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1.

4.2.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne “.
Transport mieszanki

Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu, w warunkach
5
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zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni
moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
5.1.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza
podane są w tablicach 5 i 6.
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8 i 9.
Tabela 5 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [64]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC5S
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
100
90
100
70
90
5,6
90
100
70
90
2
40
65
45
65
30
55
0,125
9
22
8
20
8
20
0,063
6,0
14
6
12,0
5
12,0
*)
Bmin6,0
Bmin5,8
Bmin5,6
Zawartość lepiszcza, minimum
Tabela 6 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [64]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
90
100
60
90
5,6
60
80
2
40
55
35
50
0,125
8
22
8
20
0,063
5
12,0
5
11,0
*)
Bmin5,6
Bmin5,42
Zawartość lepiszcza, minimum
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości
3
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m . JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma
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inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną
wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik
według równania:



2,650

d

Tabela 7 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu
KR1 ÷ KR2 [64]
Warunki
Właściwość
zagęszczania
Metoda i warunki
AC5S
AC8S
AC11S
wg PN-EN
badania
13108-20 [47]
Zawartość
PN-EN 12697-8
Vmin1,0
Vmin1,0
Vmin1,0
C.1.2,ubijanie,
[32],
wolnych
2×50 uderzeń
V
V
V
max3,0
max3,0
max3,0
p. 4
przestrzeni
Wolne
PN-EN 12697-8
VFBmin75
VFBmin75 VFBmin75
C.1.2,ubijanie,
przestrzenie
[32],
VFBmin93
VFBmin93 VFBmin93
wypełnione
2×50 uderzeń
p. 5
lepiszczem
Zawartość
PN-EN 12697-8
wolnych
C.1.2,ubijanie,
[32],
VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14
przestrzeni
2×50 uderzeń
p. 5
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12
[34],
C.1.1,ubijanie,
Odporność na
przechowywanie w
ITSR90
ITSR90
ITSR90
a)
działanie wody
2×35 uderzeń
40°C z jednym
cyklem zamraŜania,
badanie w 25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [64]
w załączniku 1.
Tabela 8 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu
KR3 ÷ KR4 [64]
Warunki
Właściwość
zagęszczania Metoda i warunki badania
AC8S
AC11S
wg PN-EN
13108-20
[47]
C.1.2,ubijani
Vmin2,0
Vmin2,0
Zawartość wolnych
e, 2×50
PN-EN 12697-8 [32], p. 4
V
Vmax4
przestrzeni
max4
uderzeń
WTSAIR
PN-EN 12697-22, metoda WTSAIR
C.1.20,
Odporność na
B w powietrzu, PN-EN 0,50
0,50
wałowanie,
a)
PRDAIRd
PRDAIRd
deformacje trwałe
13108-20, D.1.6,60°C, 10
P98-P100
000 cykli [37]
eklar
eklar
PN-EN 12697-12 [34],
C.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C z
Odporność na
ITSR90
ITSR90
e, 2×35
jednym cyklem
działanie wody
uderzeń
zamraŜania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010
[64] w załączniku 1.
Tabela 9 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu
KR5 ÷ KR6 [64]
Warunki
Właściwość
AC8S
AC11S
zagęszczania Metoda i warunki badania
wg PN-EN
13108-20
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Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
a)
deformacje trwałe

Odporność na
działanie wody
a)
b)

[47]
C.1.2,ubijani
e, 2×50
uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijani
e, 2×35
uderzeń

PN-EN 12697-8 [32], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda
B w powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6,60°C, 10
000 cykli [37]
PN-EN 12697-12 [34],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem
zamraŜania,
b)
badanie w 25°C

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR

WTSAIR

0,30

PRDAIRd
eklar

ITSR90

0,30

PRDAIRd
eklar

ITSR90

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010
[64] w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polime roasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
o
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30 C od najwyŜszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tabela 10 NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [64]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Asfalt 70/100
od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50
od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70
od 140 do 180
PMB 45/80-55
od 130 do 180
PMB 45/80-65
od 130 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [66]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni,
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11.
Tabela 11 Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
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(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą)

Klasa drogi
A, S,
GP
G
Z, L, D

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

Maksymalna
nierówność podłoŜa
pod warstwę ścieralną
[mm]
6
8
8
9

JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony
odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć.
Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem
o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60] albo innymi materiałami według norm
lub aprobat technicznych.
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [38].
Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na
odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować
do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy
9
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ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe
2
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m , przy czym:
–
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np.
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie
potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z
ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tabela 12 Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw
asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3
0
+5
cm
Warstwa ścieralna o grubości < 3
+5
+10
cm
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tabela 13 Właściwości warstwy AC
Projektowana
Typ i wymiar
grubość warstwy
technologicznej
mieszanki
[cm]
AC5S,
KR2
AC8S,
KR2
AC11S,
KR2
AC8S,
KR6
AC11S,
KR6

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

KR1-

2,0 ÷ 4,0

≥ 98

Zawartość
wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]
1,5 ÷ 4,0

KR1-

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

KR1-

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

KR3-

2,5÷4,5

≥ 98

3,0÷5,0

KR3-

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

3,0÷5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
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M.15.04.01b.

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [35]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 14.
Tabela 14 Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
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1.3
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
a)
2.1
Wskaźnik zagęszczenia
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
a)
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
2
do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m nawierzchni jedna próbka;
w razie potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [39] oraz ilość
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z
reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tabela 15 Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,
[%]
a)
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa
2
niŜ 6000 m lub
≤ 10
– droga
ograniczona
krawęŜnikami,
2
powierzchnia większa niŜ 1000 m lub
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m
2. – mały odcinek budowy lub
≤ 15
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
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opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym
etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to
kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [31].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości
dopuszczalne kreślone w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych
klas naleŜy stosować metodę pomiaru umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI
oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy
odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [66].
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m.
Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie
mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a
mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ podane w tablicy 16.
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tabela 16 Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej wymagane
przed upływem okresu gwarancyjnego
Wartości wskaźnika
Klasa drogi
Element nawierzchni
IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
≤ 2,9
A, S
wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
≤ 3,7
GP
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
G
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
≤ 4,6
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina.
Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [66].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy
17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tabela 17 Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń
równości poprzecznej
Klasa drogi
Element nawierzchni
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
≤6
wyłączania
A, S
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
≤8
GP
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G
Z, L, D

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

≤8
≤9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony
testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzad ziej niŜ co 50 m na
nawierzchni zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość
przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych
jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości
średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie
powinna być większa niŜ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza
niŜ 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z
prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [66].
JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien być on zrealizowany z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie
powinny być mniejsze niŜ podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie
powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tabela 18 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego
Miarodajny współczynnik tarcia przy
prędkości zablokowanej opony
Klasa drogi
Element nawierzchni
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥ 0,37
A, S
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie
≥ 0,44
łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP, G, Z
≥ 0,36
pobocza
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od
szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej
i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych
odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

2

Jednostką obmiaru jest 1 m [metr kwadratowy] wykonanej warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Wymaganiami
Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

2

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m ) wykonanej warstwy
według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawęŜników,
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

1.

PN-EN 196-21

2.
3.

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

4.

PN-EN 933-1

5.

PN-EN 933-3

6.

PN-EN 933-4

7.

PN-EN 933-5

8.

PN-EN 933-6

9.

PN-EN 933-9

10.

PN-EN 933-10

11.

PN-EN 1097-2

12.

PN-EN 1097-3

13.

PN-EN 1097-4

14.

PN-EN 1097-5

15.

PN-EN 1097-6

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
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16.

PN-EN 1097-7

17.

PN-EN 1097-8

18.

PN-EN 1367-1

19.

PN-EN 1367-3

20.
21.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

22.

PN-EN 1428

23.

PN-EN 1429

24.
25.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

26.
27.
28.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

29.

PN-EN 12606-1

30.

PN-EN 12607-1

31.

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

32.

PN-EN 12697-8

33.

PN-EN 12697-11

34.

PN-EN 12697-12

35.

PN-EN 12697-13

36.

PN-EN 12697-18

37.

PN-EN 12697-22

38.

PN-EN 12697-27

39.

PN-EN 12697-36

40.

PN-EN 12846

41.

PN-EN 12847

42.

PN-EN 12850

43.

PN-EN 13043

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą
pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
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44.

PN-EN 13074

45.

PN-EN 13075-1

46.

PN-EN 13108-1

47.
48.

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

49.

PN-EN 13179-2

50.

PN-EN 13398

51.

PN-EN 13399

52.

PN-EN 13587

53.

PN-EN 13588

54.

PN-EN 13589

55.

PN-EN 13614

56.
57.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

58.

PN-EN 14023

59.
60.
61.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

62.

PN-EN ISO 2592

przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw
wypełniających stosowanych
do
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego
asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
66. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
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M.15.04.03 NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ,
SZYBKOWIĄśĄCEJ EMULSJI BITUMICZNEJ
MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót polegających
na ułoŜeniu na kapach mostowych nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej, szybkowiąŜącej emulsji
bitumicznej modyfikowanej polimerami, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w
Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Robot, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie robót polegających na ułoŜeniu nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej,
szybkowiąŜącej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni na kapach nowego obiektu.
W zakres robót wchodzą:
- przygotowanie podłoŜa pod nawierzchnio-izolację
- ułoŜenie pierwszej warstwy
- ułoŜenie drugiej warstwy
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami
podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogólne” i ST M.13.01.00.
Emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami w układzie z podwójną warstwą kruszywa – preparat
przeznaczony do hydroizolacji oraz jako cienkowarstwowa nawierzchnia utrzymaniowa na drogach i
chodnikach, na wszystkich rodzajach nawierzchni betonowych, stalowych, asfaltowych oraz na drewnie
budowlanym.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania Ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót wg niniejszej Specyfikacji powinny posiadać
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Stosować moŜna tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do uŜycia.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu szczegóły dotyczące materiału,
który proponuje.
2.2.
Emulsja
Emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna się charakteryzować następującymi
właściwościami podanymi w tabeli 1.
Tabela 1
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Lp.

Właściwości

Jednostki

Wymagania

Metody badań
według

1

2

3

4

5

1

Zawartość lepiszcza

% (m/m)

od 58 do 65

WT EmA-99

2

Lepkość wg Englera

°E

>3

WT EmA-99

3

Lepkość BTA

s

< 15

WT EmA-99

4

Jednorodność, pozostałość na sicie # 0,63 mm

% (m/m)

< 0,20

WT EmA-99

5

Sedymentacja po 5 dniach

% (m/m)

WT EmA-99

6

Przyczepność do kruszywa bazaltowego

%

WT EmA-99

7

Indeks rozpadu

8

Stalilność na cemencie

2.3.

4 mm w temperaturze 20°C

g/l00g

> 120

WT EmA-99

g

< 2,0

WT EmA-99

Lepiszcze
Lepiszcze powinno się charakteryzować następującymi właściwościami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2
Lp.

Właściwości

Jednostki

Wymagania

Metody badań
według

1

2

3

4

5

0,1 mm

od 70 do 150

PN-84/C-04134

1

Penetracja

2

Temperatura mięknienia

°C

3

Temperatura łamliwości

°C

4

Przedział plastyczności

°C

5

PN-73/C-04021
-15

PN-89/C-04130
WT EmA-99

%

> 40

WT EmA-99

6

Kohezja zmodyfikowaną metodą Vialit w
temperaturze - 15°C

%

> 40

WT EmA-99

7

Kohezja zmodyfikowaną metodą Vialit w
temperaturze 60 °C

%

> 80

WT EmA-99

2.4.

Kruszywo

Kruszywo stosowane w układzie dwóch warstw do nawierzchni powinno powinno być
wariantowo następujących frakcji, przedstawionych w tabeli 3.
Tabela 3
Lp.

Właściwości

Jednostki

Pierwsza warstwa
kruszywa

Druga warstwa
kruszywa

1

2

3

4

5

1

Uziarnienie mieszanki kruszywa

mm

od 2,0 do 4,0

od 1,0 do 3,0

2

Uziarnienie mieszanki kruszywa

mm

od 4,0 do 6,3

od 2,0 do 6,3

3

Uziarnienie mieszanki kruszywa

mm

od 8,0 do 12,8

od 4,0 do 8,0

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
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powinno posiadać właściwości zgodne z PN-B-11112:1996.
2.5.

Elastyczna masa uszczelniająca.

3. SPRZĘT
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1.
Emulsja powinna być transportowana przeznaczonymi do tego celu cysternami
samochodowymi bądź kolejowymi lub w szczelnie zamkniętych beczkach. Emulsji K4-60 MP nie wolno
przewozić w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materiałów sypkich lub
chemikaliów, z wyjątkiem asfaltów.
4.2.
Emulsja stosowana do nawierzchnio-izolacji moŜe być magazynowana przez okres nie
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy od daty produkcji w temperaturze dodatniej w zamkniętym zbiorniku lub
beczkach metalowych przeznaczonych wyłącznie do składowania.
W czasie magazynowania emulsji dopuszcza się powstanie na jej powierzchni koŜucha lub
zagęszczenia przy dnie, które przed zastosowaniem emulsji naleŜy wymieszać.
Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno być składowane w hałdach, bez
moŜliwości przypadkowego mieszania się z kruszywami innych frakcji.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Organizacji Robót, który winien
zawierać:
- ogólną organizację robót,
- wytyczne wykonywania robót dostosowane do wymogów określonych poprzez producenta
preparatów
dla wyprawy.
Nawierzchnio-izolację moŜna nanosić na beton w wieku co najmniej 7 dni.
Nawierzchnio-izolację moŜna układać w temperaturze powyŜej 10°C.
Nawierzchnio-izolację nie moŜna układać podczas jakichkolwiek opadów atmosferycznych.
5.2.

Przygotowanie podłoŜa pod nawierzchnio-izolację

PodłoŜe powinno być: niezatłuszczone, o jednorodnej równej powierzchni, czyste, pozbawione
wszelkich materiałów luźnych (pyły, grysy itp.)
PodłoŜe powinno być suche lub wilgotne. Powierzchnie silnie absorpcyjne naleŜy mocno
zwilŜyć, tak aby nie pozostawić warstwy kałuŜ wody.
Wstępne przygotowanie powierzchni winno polegać na piaskowaniu lub frezowaniu lub myciu
pod wysokim ciśnieniem w celu usunięcia brudu, kurzu, starych nawierzchni, mleczka cementowego i
luźnych cząstek.
5.3.

UłoŜenie pierwszej warstwy

UłoŜenie pierwszej warstwy emulsji w ilości ok. 1,5kg/m2. UłoŜenie emulsji naleŜy wykonać
przy uŜyciu sztywnych szczotek. Na mokrą emulsję nałoŜyć warstwę zwilŜonego tłucznia.
Jak najszybciej po ułoŜeniu kruszywa nawierzchnia musi zostać wstępnie zwalcowana za
pomocą walca o masie całkowitej od 80 do 500kg (zaleŜnie od dostępności dla sprzętu).
Po całkowitym związaniu emulsji nadmiar kruszywa powinien zostać zmieciony.
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5.4.

UłoŜenie drugiej warstwy

UłoŜenie drugiej warstwy emulsji w ilości ok. 1,5kg/m2. UłoŜenie emulsji powinno zostać
wykonane przy uŜyciu miękkich wałków lub szczotek, ewentualnie za pomocą rozpylacza. Na mokrą
emulsję nałoŜyć warstwę zwilŜonego tłucznia.
Jak najszybciej po ułoŜeniu drugiej warstwy kruszywa dokładnie zwalcować nawierzchnię.
Po całkowitym związaniu emulsji, nawierzchnię naleŜy zamieść nadmiar kruszywa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Kontrola materiałów

Kontroli jakości materiałów dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem atestu.
Kierownika Projektu obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.2.

Kontrola przygotowania powierzchni przed ułoŜeniem pierwszej warstwy

6.3.

Kontrola obejmuje:
- wizualna ocena stanu powierzchni
Kontrola ułoŜonej nawierzchni
- wizualna ocena stanu powierzchni

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru
modyfikowanej polimerami.

jest

metr

2

kwadratowy [m ]

wykonanej nawierzchni bitumicznej

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają:
- materiały wyjściowe;
- przygotowanie powierzchni przed nałoŜeniem pierwszej warstwy;
- wykonana nawierzchnio-izolacja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [m ] wykonanej nawierzchni
bitumicznej modyfikowanej polimerami według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów i składowania,
- przygotowanie podłoŜa,
- zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonanie powłok nawierzchniowych i wypełnienie spoin odpowiednim materiałem,
- pielęgnację powłok,
- odpady, ubytki i utylizacja odpadów,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
Aprobata Techniczna IBDiM.
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SĄCZKI ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ 50

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
montaŜu sączków odwadniających izolację płyty pomostowej, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi
gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie Robót wymienionych w punkcie 1.1. i obejmujące:
- wykonanie i montaŜ sączków łącznie z ukształtowaniem górnej powierzchni płyty pod lejek
wypływowy.
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
Sączek do odwodnienia izolacji - urządzenie wykonane z materiału odpornego na temperaturę
+230C składające się z dwóch elementów: lejka i sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, słuŜące
do odprowadzenia wody z izolacji.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu, Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
1.5.

2. MATERIAŁY
Sączki powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę + 230C.
Sączki odwadniające izolację powinny mieć średnicę wlotu nie mniejszą niŜ 200 mm. Wlot musi
być wyposaŜony w sito o otworach ø6 mm. Rura spustowa powinna mieć średnicę wewnętrzną nie
mniejszą niŜ 40 mm. Wysokość sączka bez rury spustowej powinna wynosić 40 mm. PrzedłuŜanie rury
spustowej sączka naleŜy wykonać rurą z HDPE.
Sączki powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM.
Przed przystąpieniem do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

3. SPRZĘT
Osadzenie sączków naleŜy wykonać ręcznie. Do wiercenia otworów na rury spustowe naleŜy
uŜyć sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Transport elementów na
miejsce wbudowania powinien zapewnić ochronę elementów sączków przed zniszczeniem. Elementy
uszkodzone podczas transportu naleŜy wyeliminować.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt Organizacji i
Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany montaŜ sączków.

5.2.

MontaŜ sączka.

 Sączek naleŜy umiejscowić przed betonowaniem płyty pomostu pamiętając o dobrym
ustabilizowaniu by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienił swego połoŜenia. Wylot z
sączka naleŜy przedłuŜyć typową rurką z HDPE. Rurkę zamocować na wylotowej rurce lejka "na
wcisk" po uprzednim posmarowaniu Ŝywicą epoksydową.
 naleŜy sprawdzić droŜność rurki spustowej HDPE i ewentualnie usunąć zanieczyszczeni - po
zagruntowaniu powierzchni płyty i wykonaniu jej izolacji
 łączenie rur HPDE naleŜy wykonać poprzez zgrzewania
 naleŜy wyrównać powierzchnię izolacji do poziomu górnej powierzchni kołnierza sączka i załoŜyć
izolację w obrębie sączków na kołnierz sączków by woda z izolacji wpływała do sączków.
 przed wykonaniem na izolacji warstwy asfaltobetonu naleŜy poszczególne sączki połączyć
podłuŜnym drenem wg ST 16.01.09. Dren naleŜy włoŜyć do rurki sączka na głębokość około 10
cm i następnie załoŜyć sitko. Następnie wypełnić kołnierz kaŜdego sączka grysem 16/25 lakierowanym, otoczonym Ŝywicą epoksydową lub lakierem bitumicznym. Grys ten pokryć
kawałkami geowłókniny wyciętymi w formie koła o średnicy ø350mm lub kwadratu o boku 350mm.
Wszystkie szczegóły pokazano na rysunku sączka.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów.
KaŜdy sączek naleŜy poddać oględzinom sprawdzając kompletność i brak uszkodzeń
mechanicznych
6.1.

6.2.

Sprawdzenie lokalizacji i rzędnych
Przed betonowaniem ustroju nośnego naleŜy sprawdzić:
- poziomy wlotu sączków, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +0 -5

mm,
- lokalizację sączków, która musi być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 50 mm,
6.3.

Próba wodna
Sączki podlegają próbie wodnej, sprawdzenie działania systemu odwodnienia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego i zamontowanego sączka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory powinny być dokonywane zgodnie z zaleceniami ST DM.00.00.00. “Wymagania
Ogólne” jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 sztukę (szt.) zamontowanego sączka według
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dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich elementów sączków (cena uwzględnia rurkę odpływową z
HDPE),
-montaŜ sączków wraz z rektyfikacją oraz uszczelnianiem otworów przed betonowaniem,
- wypełnienie kielichowego wgłębienia kruszywem lakierowanym Ŝywicami syntetycznymi,
- wykonanie próby wodnej,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Aprobata Techniczna IBDiM.
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M.16.01.09
1.
1.1.

DRENAś IZOLACJI PŁYTY POMOSTU

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
drenaŜu podłuŜnego odwadniającego izolację pomostu mostu, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi
gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu drenaŜu podłuŜnego z
taśmy profilowanej z tworzywa owiniętej geowłókniną, układanego wzdłuŜ obiektu; w linii załamania
spadków pomostu.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”,

pkt.2.
Producent powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM
Przed przystąpieniem do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
2.2.

Dren podłuŜny
Dren tłoczony z tworzywa sztucznego, owinięty geowłókniną

2.3.

Składowanie materiałów
Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniŜenia ich

jakości.
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3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt3.
Roboty montaŜowe powinny być wykonywane ręcznie.

4.

TRANSPORT

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie
powodować obniŜenia jakości materiałów.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Układanie drenów odwadniających izolację powinno przebiegać zgodnie z Dokumentacją
Projektową przy zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania.
Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.2.

UłoŜenie drenu

Dren naleŜy ułoŜyć bezpośrednio na izolacji, podczas układania warstwy wiąŜącej w linii
załamania spadków płyty pomostowej oraz poprzecznie przed dylatacją obiektu. Dla stabilizacji naleŜy
przykleić dren punktowo kitem. Końce poszczególnych odcinków naleŜy wprowadzić do sączków lub
wpustów. Dren naleŜy włoŜyć do rurki sączka na głębokość około 10 cm.
5.3.

Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac naleŜy chronić włókninę przed przypadkowym zanieczyszczeniem
jej tłuszczem lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia włókniny takimi produktami,
naleŜy ją wyprać stosując środek piorący zawierający detergenty. Wykonanie drenu na obiekcie moŜe
być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podłoŜu.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.6.
6.2.

Badania prowadzone podczas kontroli robót

 sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzenie materiałów,
Cały system drenaŜu odwodnienia podlega próbie wodnej. Odbiorowi podlega:
wbudowanie kształtki drenującej,
próba wodna sprawdzenia działania całego systemu odwodnienia.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych
elementów z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
6.2.1
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zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów odbywa się na podstawie atestów i innych dokumentów
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
6.2.2

7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) długości drenaŜu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz pisemnymi
decyzjami Kierownika Projektu.
8.2.

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa,
Dziennik Budowy,
dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy.
8.2.2. Zakres Robót.
Odbiór Robót zanikających obejmuje stwierdzenie:
zgodność z projektem usytuowania drenaŜu,
materiałów konstrukcyjnych uŜytych do wykonania drenaŜu

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanego drenaŜu według
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie drenaŜu,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Wytyczne producenta.
Aprobata Techniczna IBDiM.
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GEOSIATKA – SIATKA POLIESTROWA DO
ZBROJENIA BETONÓW ASFALTOWYCH

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na ułoŜeniu geosiatki – siatki poliestrowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy połączeniu nawierzchni na mości i
nawierzchni na dojazdach.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące podano w ST DM.00.00.00. “ Wymagania ogólne“. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.2. Producent powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Przed przystąpieniem do
wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Deklarację zgodności lub certyfikatu
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
2.2.

Geosiatka do zbrojenia betonów asfaltowych

Właściwości techniczne:
Siła naciągu przy zerwaniu dla siatki zespolonej z włókniną (wzdłuŜ/wszerz):
WydłuŜenie przy zerwaniu (wzdłuŜ/wszerz):
Siła rozciągająca przy zerwaniu dla samej włókniny (wzdłuŜ/wszerz):
Odporność na temperaturę:
Skurcz w temp. 190°C:
Tworzywo:
Geosiatka:
Tkanina:
Powłoka:
2.3.

50/50 kN/m;
 12/12 %;
 17/17 kN/m;
256°C;
±1 %;
poliester;
polipropylen;
bitumiczna.

Składowanie materiałów
Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniŜenia ich

jakości.
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3. SPRZĘT
Roboty wykonywać przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją Producenta.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie
powodować obniŜenia jakości materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
Układanie geosiatki powinno przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu
szczególnej dokładności i staranności wykonania.
5.2.

Roboty przygotowawcze

5.2.1

Oczyszczanie nawierzchni.

5.2.2

Wypełnianie wgłębień oraz wyrównywanie większych nierówności.

Wszelkie nierówności i załamania jezdni, muszą być usunięte lub wyrównane masą
bitumiczną. W przypadku bardzo duŜych nierówności moŜe być konieczne ułoŜenie warstwy
wyrównawczej. Zawartość wolnych przestrzeni w tej warstwie nie moŜe przekraczać 8 %.
5.2.3 Wypełnianie rys
W celu uniknięcia strat lepiszcza spowodowanych penetracją do szczelin, co z kolei mogłoby
prowadzić do braku przyczepności geosiatki z podłoŜem, szczeliny o szerokości powyŜej 4 mm naleŜy
oczyścić i wypełnić odpowiednią substancją do poziomu nawierzchni. MoŜna stosować tu następujące
metody:
 - pojedyncze utrwalenie powierzchniowe,
 - wypełnianie grysem oraz bitumem,
 - wypełnianie grysem powlekanym bitumem,
 - stosowanie bitumicznych warstw wyrównujących, zwłaszcza na bardzo nierównych
nawierzchniach,
 - przy odległościach między rysami >3 m naleŜy wypełnić rysy odpowiednią mieszanką.
5.3.

Natrysk lepiszcza

5.3.1

Rodzaje lepiszcza

Na lepiszcze nadają się zarówno gorące asfalty jak i kationowe emulsje asfaltowe o zawartości
asfaltu 70%. Szczególnie poleca się emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami. Niewskazane
natomiast są asfalty zawierające dodatki zmiękczające.
5.3.2 Czynniki zewnętrzne
Stosowanie lepiszcza o temperaturze mięknienia niŜszej niŜ temperatura powierzchni, przy
wysokich temperaturach powierzchni, prowadzić moŜe do przesiąkania lepiszcza na powierzchnię
geosiatki oraz problemów z przyczepnością. Podobnie, przy stosowaniu lepiszcza o zbyt wysokiej
temperaturze łamliwości, niskie temperatury powierzchni powodować mogą utratę siły przylegania.
5.3.3 Zalecane rodzaje lepiszcza
Stosowanie asfaltów (lub emulsji) modyfikowanych polimerami zaleca się w przypadku:
 - wysokich temperatur powietrza > 25°C podczas wbudowywania;
 - wysokich temperatur nawierzchni;
 - duŜego obciąŜenia ruchem.
Cechy charakterystyczne bitumu modyfikowanego polymerami:
 - temperatura mięknienia (pierścień i kula) > 50°C
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 - temperatura łamliwości (wg Fraasa) < -15°C
PowyŜsze wartości mogą ulec zmianie w zaleŜności od czynników zewnętrznych!
Asfalt (lub emulsje) standardowy (80 pen. - 200 pen.) zalecane są w przypadku:
 - temperatury umiarkowanej
 - średniego obciąŜenia ruchem
Termin „asfalt standardowy” Odnosi się do rodzaju i klasy wymaganej dla kaŜdego rodzaju
nawierzchni, materiału powierzchniowego oraz obciąŜenia ruchem przy uŜyciu konwencjonalnych
metod konstrukcji.
Przy stosowaniu emulsji naleŜy wziąć pod uwagę następujące właściwości:
- wysoką lepkość, (co najmniej 500 mPas przy 40°C) - wymagana stosunkowo duŜa ilość emulsji 2
zazwyczaj 1,7 kg/m przy stosowaniu emulsji 70% powodować moŜe, iŜ będzie ona wyciekać poza
jezdnię do rowów lub tworzyć kałuŜe we wgłębieniach starej nawierzchni. Prawdopodobieństwo
wycieków wzrasta na drogach o duŜych spadkach
- czas rozpadu - jak najkrótszy czas rozpadu znacznie przyspiesza roboty. NaleŜy wziąć pod uwagę
fakt, Ŝe wymagana jest duŜa ilość emulsji.
5.3.4

Uwagi ogólne

Nakładanie lepiszcza winno odbywać się zawsze przy zastosowaniu wykalibrowanej skrapiarki
samochodowej, w celu zapewnienia zastosowania właściwej ilości materiału. NaleŜy zwrócić uwagę,
aby szerokość pasa jezdni skropionego lepiszczem, była o 50 mm szersza od pasma geosiatki.
5.4.
5.4.1

Układanie geosiatki
Geosiatkę powinny układać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Rozpoczęcie robót

Układać naleŜy natychmiast po ułoŜeniu lepiszcza asfaltowego, a w przypadku emulsji po
częściowym jej rozpadzie.
5.4.2 Układanie mechaniczne
Przy układaniu geosiatki o szerokości >1,0m zaleca się stosowanie maszyny układającej,
obsługiwanej wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
5.4.3 Układanie ręczne
Układanie geosiatki o szerokości < 1,0 m nie wymaga zazwyczaj stosowania maszyny
układającej, moŜe się teŜ zdarzyć, iŜ maszyna taka będzie niedostępna. W takim wypadku geosiatkę
układać moŜna ręcznie, biorąc pod uwagę, co następuje:
Geosiatkę naleŜy utrzymywać lekko napręŜoną, aby zapobiec powstawaniu zmarszczeń
1.
Unieść do góry rolkę
2.
Odwijać jednorazowo krótkie (2 - 3m) odcinki geosiatki
3.
NapręŜyć geosiatkę
4.
UłoŜyć napręŜoną geosiatkę na skropionym lepiszczem podłoŜu
5.
Szczotką docisnąć geosiatkę do skropionego lepiszczem podłoŜa
Do układania ręcznego zaleca się stosowanie emulsji, które ułatwią wykonanie ewentualnych
poprawek. W momencie nakładania emulsja nie powinna osiągać pełnej siły przyczepności. JeŜeli
geosiatka nałoŜona zostanie na emulsję przed jej rozpadem, moŜe nastąpić jej przesiąkanie. Odcinki
2
takie naleŜy pokryć grysem (ok. 2 kg/m ).
Układając geosiatkę na łukach, naleŜy odpowiednio pociąć i układać fragmentami.
5.4.4 Łączenie pasm geosiatki
Do łączenia pasm geosiatki wzdłuŜ drogi zaleca się stosowanie połączeń stykowych. Przerwy
do 40 mm moŜna pominąć, jeŜeli warstwa poniŜej nie jest silnie spękana. ZałoŜenie na siebie pasm
szerszych niŜ 30 mm wymaga nałoŜenia na niŜej połoŜone pasmo dodatkowej ilości lepiszcza - 1,2
2
2
kg/m (emulsja 70%) lub 0,9 kg/m asfaltu. Nakładki muszą występować w kierunku jazdy maszyny
układającej, tj. kaŜde następne pasmo naleŜy kłaść pod pasmo juŜ połoŜone, aby zapobiec
jakimkolwiek przesunięciom podczas nakładania warstwy powierzchniowej.
5.4.5 Przycinanie pasm geosiatki
Geosiatkę łatwo przycinać noŜem lub noŜyczkami.
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5.4.6

Usuwanie zmarszczeń

NaleŜy unikać zmarszczeń geosiatki na warstwie asfaltu, ich powstawanie od czasu do czasu
jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia moŜna pominąć, jednakŜe wszelkie zmarszczenia
powodujące po dociśnięciu powstanie trzech warstw geosiatki, naleŜy usunąć przez cięcie bądź
podgrzewanie.
5.4.7 Cięcie
Większe fałdy - opisane wyŜej - wyciąć naleŜy noŜem lub noŜyczkami. Pozostałą po cięciu
2
część fałdy ułoŜyć w warstwie lepiszcza, dodając 1,2 kg/m (emulsja 70%) lepiszcza przed
dociśnięciem na miejsce drugiej części fałdy.
5.4.8 Podgrzewanie
Do wypalania fałd stosować moŜna palnik gazowy, uwaŜając przy tym, by nie wypalić dziur
w geosiatce.
5.4.9 Posypanie kruszywem
2

Geosiatkę naleŜy posypać grysem (2 kg/m ) w następujących przypadkach:
- przesiąkanie lepiszcza (koła pojazdów przyklejają się i podnoszą geosiatkę),
- zbyt niska temperatura mięknienia lepiszcza powoduje, iŜ koła układarki przesuwają geosiatkę,
- na stykach poprzecznych w celu zabezpieczenia geosiatki przed przesuwaniem przez poruszające
się pojazdy zanim lepiszcze osiągnie pełną przyczepność,
Wystarczające jest posypanie grysem samych tylko kolein.
5.4.10 Warunki pogodowe
Wiatr - uszkodzenia spowodowane wiatrem są mało prawdopodobne. Gdyby z powodu braku
przylegania geosiatki do lepiszcza zaszła taka konieczność, naleŜy lekko docisnąć ją walcem
pneumatycznym.
Deszcz - ze względu na redukcję przyczepności, nie naleŜy układać warstwy utrwalenia
powierzchniowego na mokrą geosiatkę. Woda musi być z niej wyciśnięta lub naleŜy czekać aŜ
wyparuje. Dopuszczalna jest niewielka szczątkowa wilgoć przy uŜyciu emulsji jako lepiszcza.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2.

Badania prowadzone podczas kontroli robót

- sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie materiałów.
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych
elementów z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
6.2.2 Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów odbywa się na podstawie atestów i innych dokumentów
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

7. OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy [m ] powierzchni ułoŜonej geosiatki na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.
8.2.1

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa,
- Dziennik Budowy,
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy.
8.2.2 Zakres Robót
Odbiór Robót zanikających obejmuje stwierdzenie:
- zgodność z projektem ułoŜenia geosiatki,
- zgodność uŜytych materiałów z Dokumentacją Projektową i ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [m2] ułoŜonej geosiatki
według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- skropienie podłoŜa pod geosiatkę,
- ułoŜenie geosiatki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Wytyczne producenta.
Aprobata Techniczna IBDiM.
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M.19.00.00ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M.19.01.01KRAWĘśNIK KAMIENNY 18x18 cm
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
krawęŜników kamiennych na moście, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w
Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie krawęŜników kamiennych 18x18 cm na obiekcie.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00. " Wymagania Ogólne ".

2. MATERIAŁY
2.1.

KrawęŜniki mostowe

Stosuje się krawęŜnik kamienny o wymiarze przekroju poprzecznego 20x20 cm, klasy I, ze
skał magmowych lub przeobraŜonych.
Wymagane cechy fizyczne boku kamiennego:
wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym > 1200 kG/cm2,
ścieralność na tarczy Boehmego < 0,25 cm,
wytrzymałość na uderzenie > 13 uderzeń,
nasiąkliwość wodą < 0,5 %,
odporności na zamraŜanie nie bada się.
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5 cm od góry powinna mieć fakturę
średniogroszkowaną. Pozostała część powierzchni tylniej wykonana w fakturze krzesanej, a
powierzchnia spodu surowa.
2.2.

Taśma bitumiczna do uszczelnienia styków.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
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4. TRANSPORT
KrawęŜniki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je układać na
podkładach obok siebie, długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. KrawęŜniki mogą być
przewoŜone tylko w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
Roboty.

5.2.

Ustawienie krawęŜników

KrawęŜniki naleŜy układać na podlewkach z niskoskurczowej zaprawy cementowej (z
pozostawieniem luk w podlewkach o szerokości 10 cm, po 2 na 1 mb krawęŜnika, w celu umoŜliwienia
odpływu wody gromadzącej się za krawęŜnikami) lub na warstwie grysu 46 mm otoczonego
kompozycją Ŝywiczną. Styk między krawęŜnikami a nawierzchnią jezdni naleŜy zabezpieczyć taśmą
bitumiczną.
KrawęŜnik naleŜy zakotwić w płycie kapy chodnika za pomocą prętów 14 ze stali 34 GS wg
ST M.12.01.03. Pręt kotwiący naleŜy osadzić w krawęŜniku w wywierconych otworach na Ŝywicy
epoksydowej wg ST M.12.01.05.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Zakres badań:

6.1.
-

sprawdzenie cech zewnętrznych,
badania laboratoryjne,
sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika.
Sprawdzenie cech zewnętrznych:

6.2.

oględziny zewnętrzne,
sprawdzenie wymiarów.
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
wysokości + 1 cm
szerokości + 0,3cm
sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN66/6775-01
sprawdzenie kątów - wg jw.
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg jw.
wizualne sprawdzenie faktury.
6.3.

Badania laboratoryjne:

Badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawęŜniki wg PN-84/B04110. Dostarcza wytwórnia krawęŜników.
Badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101.
Badanie odporności na zamraŜanie wg PN-85/B-04102.
Badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115.
Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodna z normą
BN-66/677501.
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika:

6.4.
-

Wizualna ocena jakości Robót.
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-

Sprawdzenie szczelności zalania spoin.
Sprawdzenie prostoliniowości ułoŜenia.
Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie powinno być większe niŜ 5 mm.
Niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułoŜenia.
Odchyłka spadku niwelety nie powinna być większa niŜ 0,2 %.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr (m) krawęŜnika ustawionego i odebranego na obiekcie
mostowym.

8. ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje się następujących odbiorów:
- odbiór krawęŜników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.2 i 6.3
ST,
- odbiór ostateczny ułoŜonego krawęŜnika na podstawie badań podanych w pkt.6.4 ST.
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr (m) krawęŜnika według dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na budowę krawęŜnika oraz innych niezbędnych materiałów,
- wyznaczenie linii prowadzącej,
- wykonanie podłoŜa,
- ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin odpowiednim materiałem,
- zakotwienie krawęŜnika w płycie chodnika,
- ubytki i odpady,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04101
PN-85/B-04102
PN-84/B-04110
PN-84/B-04111
PN-67/B-04115
PN-B-11213:1997
drogowe.

Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie.
Materiały kamienne. Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i
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M.19.01.03 Barieroporęcz
1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru Robót związanych z wykonaniem barieroporęczy na moście dla zadania pn.: „Rozbudowa
drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
NaleŜy zastosować barieroporęcz ochronną o parametrach H2/W3.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania robót wymienionych w p.1.1.
związanych z wykonaniem barier ochronnych, stalowych:
- na obiekcie mostowych o parametrach H2/W3
Szczegółowa lokalizacja barier zgodnie z Dokumentacją Projektową
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1.4. Określenia podstawowe
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieŜenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliŜu jezdni.
Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taśmy stalowej.
Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziałająca
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca.
Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie
dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię.
Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub
przeszkodami stałymi
znajdującymi się w pobliŜu jezdni.
Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem
wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm .
Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem
przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180mm.
Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za
zadanie
umoŜliwienie płynnego wzdłuźnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego
prowadnica
powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.
Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika
stalowego (np.
z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a
słupkiem,
którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niź w barierze
bezprzekładkowej), powodujących, źe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub
przemieszczania
słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia
duŜą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąŜa słupki siłami
od nadjeŜdźającego pojazdu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M00.00.00
„Wymagania ogólne”
Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 92 poz 881)
oraz
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Rozporządzeniem MI z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. r 245 poz. 1782)
wszystkie wyroby budowlane w tym drogowe bariery ochronne musza być oznakowane znakiem „CE”
lub znakiem budowlanym „B”. W praktyce oznacza, Ŝe drogowe bariery ochronne muszą
posiadać Krajową Deklarację Zgodności producenta jak równieŜ muszą posiadać
certyfikat
Zgodnosci z Polska Normą wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą tzn. muszą być
przebadane zderzeniowo zgodnie z wymaganiami PN-EN 1317-2.
2.1. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na
które wydano
Certyfikat „CE” i przeprowadzono pozytywnie badania zderzeniowe.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery
przewidywany
nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych naleŜą:
− prowadnica,
− słupki,
− pas profilowy,
− wysięgniki,
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
− łączniki ukośne,
− obejmy słupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania
elementów
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.2.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej:
− typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15
Prowadnice wykonane ze stali St3S spełniającej wymagania PN-H-84020 lub S235JR wg PN-EN
10025 Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaŜowych prowadnicy powinny być
zgodne z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.2.2. Słupki
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne łuski, pęknięcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie
z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość
kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3S o własnościach mechanicznych według PN-H-84020 lub ze
stali S235JR wg PN-EN 10025.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.2.3. Inne elementy bariery
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Jeśli przewiduje się stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-H-93461-28
w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki,
przekładki, śruby, światła odblaskowe itp. Powinny być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie
wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.
Materiały dla tych elementów muszą spełniać wymagania przewidziane dla stali St3S wg Polskiej
Normy PN-H-84020 lub jej zamiennika wg PN-EN 10025.
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów
bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery moŜe być dokonana luzem lub w wiązkach.
Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w
pudełkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od wielkości i masy wyrobów.
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób,
aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. Powłoka cynkowa powinna
odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montaŜu,
nie dyskwalifikujące elementów, naleŜy naprawiać na budowie przez cynkowanie natryskowe lub
malowanie zestawem farb wysoko cynkowych z duŜą zawartością części stałych. W przypadku braku
wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania barier
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się
moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,
- Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
- koparek kołowych,
- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrąŜania słupków w grunt,
- ładowarki, itp.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy
dłuŜsze (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach
producenta. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych
producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi
lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy na podstawie Dokumentacji Projektowej,
STWiORB lub wskazań
InŜyniera:
- wytyczyć trasę bariery,
- ustalić lokalizację słupków,
- określić wysokość prowadnicy bariery,
- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
- ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
- badania nośności gruntu
5.3. Osadzenie słupków
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary:
przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od
największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zaleŜności od
typu bariery, przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy
wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w
przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:
- zachowanie prawidłowego połoŜenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonów,
- wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. Ŝwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,
- wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m 3 piasku)
lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy
niŜ 0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Osadzenie słupków w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym
fundamencie betonowym powinno uwzględniać:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań zgodnego z zaleceniem producenta barier,
- wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250. Do
czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaŜ bariery na
słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
InŜynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera:
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub
uszkodzeń słupka,
- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np.
młotów, bab,
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kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrąŜających słupki w gruncie
poprzez wibrację i działanie udarowe.
Wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu, w którym zagłębione są słupki barier ochronnych powinny
być zgodne
z normą PN-S 02205;1998.
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:
- odchylenie od pionu ± 1%
- odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm
- odchyłka w odległości miedzy słupkami ± 11 mm.
5.4. MontaŜ bariery
Sposób montaŜu bariery stałych, rozbieralnych
i
szybkorozbieralnych
zaproponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜyniera.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu. Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów
lub cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montaŜu prowadnicy typu B naleŜy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak
aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze,
nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy uŜyciu
śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na kaŜde połączenie.
MontaŜ wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle
według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm,
wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek.
Przy montaŜu barier naleŜy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją
projektową i wytycznymi producenta barier:
− odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m,
16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych,
− odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu
lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e)
wzmocnionego,
− odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach
do mostu
z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak równieŜ połączenia z
barierami
betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,
− przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub
innych urządzeń,
przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyŜowaniu z drogami,
przejścia
przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący,
− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp.
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe - po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi
producenta
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barier.
Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi nie powinna być większa niŜ:
- na odcinkach prostych i na łukach o R>500 m – odległość elem. L=52 m
- na łukach o R≤500 m – odległość elem. L= 0,1R z zaokrągleniem do wymiaru otworów w taśmie n x
2,0m.
5.8. Tolerancje montaŜu barier
Dopuszczalne odchyłki wysokości barier ochronnych w zaleŜności od ich usytuowania wynoszą: /
+3cm i /-1cm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców
itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
- badania nośności gruntu, wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ 0,95.
6.3 Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu jego wymiarów.
Badania powierzchni i wymiarów wyrobów wykonuje się nie rzadziej niŜ 5 do 10 badań
wybranych losowo elementów w kaŜdej dostarczonej partii wyrobów liczącej 1000 elementów.
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z załoŜeniami (lokalizacja, wymiary, wysokość
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
f) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanej i odebranej bariery ochronnej stalowej zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, STWiORB i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6
dały wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny
koszt.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy
Ogólne”

płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów
- osadzenie słupków bariery przez bezpośrednie wbicie, względnie wwibrowanie w grunt
-montaŜ bariery ( prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych
śrub i
podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych
- montaŜ elementów odblaskowych
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporządkowanie terenu.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN- EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne
dostawy.
PN-H-93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-H-93461-15
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.
PN- EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe)
Wymagania i badania.
PN-EN 1317-1
Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod
badań.
PN-EN 1317-2
Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań
zderzeniowych i metody badań ochronnych
PN-EN 1317-3
Systemy ograniczające drogę. Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań
zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA, kwiecień 2010r.
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BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
barier stalowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II
budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu Robót wymienionych w pkt.1.1.
Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie odbioru barier stalowych o parametrach N2, W4 na dojazdach do obiektu.
1.3.

1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taśmy stalowej.
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca.
1.4.3. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu przez pojazdy na drugą jezdnię.
1.4.4. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków lub obiektu za
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem co najmniej 250
mm.
1.4.5. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180
mm.
1.4.6. Bariera bezprzekładkowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do
słupków lub obiektu.
1.4.7. Barieroporęcz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektorai Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".
1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DMU00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Bariera stalowa
Zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane następujące bariery ochronne stalowe:
- N2, W4 zgodnie z normą PN-EN 1317.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według zasad niniejszej ST są:
- prowadnica (profilowana taśma stalowa),
- słupek,
- wysięgnik,
- przekładka,
- wspornik,
- pas profilowy.
Na barierach skrajnych - zgodnie z Dokumentacją Projektową, będą zastosowane elementy
odblaskowe U-1c:
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- korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej # 2 mm,
- element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie
zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”.
2.2.1. Prowadnica
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać normie
PN-87/H- 93461/15.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:
- dla długości całkowitej ± 5 mm,
- dla długości czynnej ±2 mm,
- dla szerokości ± 4 mm,
- dla głębokości tłoczeń ± 3 mm.
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki
antykorozyjnej.
2.2.2. Słupki barier ochronnych
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Kształtowniki powinny być ze stali
St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg PN-EN 10025:2002 lub innej uzgodnionej stali i
normy.
Tablica 1

Podstawowe własności kształtowników wg PN-EN 10025:2002

Stal
St3W
St4W

Granica plastyczności, minimum
dla słupków, MPa
195
225

Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków, MPa

2.2.3. Elementy montaŜowe i połączeniowe
Elementy montaŜowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. powinny być
zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów,
rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją.
2.3 Ochrona antykorozyjna
Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki sposób,
aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 ¸
5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 mm.
2.4. Składowanie materiałów
Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy układać
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i połączeniowe moŜna
składować w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZĘT
MontaŜ barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:
- zestawy sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,
- wibratory do pogrąŜania słupków w grunt,
- wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,
- drobne narzędzia do montaŜu
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu
zaakceptowanym przez Inspektorai Nadzoru. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać
poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuŜsze (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe)
naleŜy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się
przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
Elementy barier naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
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uszkodzeniami mechanicznymi.

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. Zakres wykonania robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy zgodnie z Rysunkami wykonać następujące roboty
przygotowawcze:
 wytyczyć trasę bariery,
 ustalić lokalizację słupków,
 określić wysokość prowadnicy bariery,
 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
 ustalić miejsca przerw, przejazdów w barierze, itp.
5.2.2. Osadzanie słupków
Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Słupki mogą być:
 - wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,
 - osadzane w fundamentach betonowych,
 - osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:
 - odchylenie od pionu ± 1%,
 - odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm,
 - odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm,
 - odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm.
5.2.3. MontaŜ bariery
Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w elementach
bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających
powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. Na barierze powinny być umieszczone elementy
odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, białe – po lewej stronie jezdni.

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 przedstawić Inspektorowi Nadzoru:
- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inspektora Nadzoru,
- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez
właściwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier,
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2.,
d) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,
e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 metr [m] wykonanych i odebranych barier ochronnych i barieroporęczy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inspektorai Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
Odbiorom częściowym podlegają:
- dostarczone na budowę elementy stalowe,
- elementy zamocowania,
- warsztatowe wykonanie barier,
- bariera i barieroporęcz po jej montaŜu i wykonaniu połączeń elementów,
- ochrona antykorozyjna.
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr [m] stalowej bariery ochronnej 1 metr [m]
barieroporęczy według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie, miejsca robót i jego utrzymanie,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- osadzenie słupków bariery,
- montaŜ bariery z umocowaniem elementów odblaskowych,
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w SST,
- uporządkowanie terenu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-88/H-84020
2. PN-91/H-93010
3. PN-91/H-93410
4. PN-78/H-93461/28
5. PN-EN 1317

Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na
gorąco.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.
Drogowe bariery ochronne.

10.2 Inne dokumenty
6. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
7. Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych
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KANAŁY PCV

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
kanałów PCV w konstrukcji kap, dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce –
etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie w konstrukcji kap kanałów PCV 120.
1.3.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano
w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
1.5.

2. MATERIAŁY
Jako rury osłonowe stosuje się rury PCV o średnicach przyjętych w Dokumentacji Projektowej.
Rury powinny mieć końce obcięte prostopadle do osi. Na kaŜdej rurze powinien być umieszczony napis
zawierający:
- znak lub nazwę wytwórni,
- średnicę zewnętrzną i grubość ścianki,
- obowiązującą normę,
- rok produkcji.
W miejscach dylatacji bitumicznych naleŜy zastosować rury stalowe ochronne dla rur PCV
o odpowiednio większej średnicy.

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.

5.2.
Kanały / rury ochronne /
- Kanały naleŜy wykonać z rur PCV o średnicy podanej w p.1.3.
- Rury naleŜy przymocować w połoŜeniu przewidzianym w projekcie i zabezpieczyć przed
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przesuwaniem w czasie betonowania.
- Rury naleŜy zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza masy betonowe
- Rury naleŜy dylatować w miejscach dylatacji konstrukcji,
- Końce rur naleŜy tak zabezpieczyć, aby uniemoŜliwić przedostawanie się wody do ich wnętrza;

6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie zgodności materiałów z powołaną normą.
Kontroli podlega droŜność przepustów kablowych,
prawidłowość połączenia rur (styków).

prawidłowość

ich

usytuowania,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr (m) ułoŜonej rury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlega
- droŜność przepustów kablowych,
- prawidłowość ich usytuowania.
- wymiary zastosowanych rur,
- prawidłowość połączeń i styków

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr (m) rury według dokonanego obmiaru i
odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- ułoŜenie rur,
- ułoŜenie rur stalowych ochronnych,
- uszczelnienie styków,
- ustabilizowaniem oraz z zabezpieczeniem przed zniekształceniem w trakcie Robót betonowych,
- oczyszczenie miejsca Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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M.20.01.04. UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM KAMIENNYM
GR. 10CM
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z umocnieniem stoŜków mostowych brukiem kamiennym w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór umocnienia skarp i stoŜków brukiem kamiennym o gr. 10 cm układanym
na betonie B15 (C12/15) gr. 10cm.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano
w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
- bruk z kamienia naturalnego wg PN-74/9191-03
- B15 (C12/15) – ST M.13.02.01.

3. SPRZĘT
Układanie elementów naleŜy wykonywać ręcznie.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
Umocnienie skarp naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przez uformowanie
powierzchni skarpy, wykonanie umocnienia brukiem kamiennym na warstwie betonu.. Do spoinowania
naleŜy stosować zaprawę o konsystencji plastycznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Kontrola jakości materiału
Materiały wbudowane muszą spełniać wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej ST.

6.1.

Kontrola jakości wykonania

Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe
zagłębienie pod taką łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. Szerokość spoin pomiędzy sąsiednimi
kamieniami nie powinna przekraczać 3 cm. Kamienie naleŜy tak dobierać, aby szczeliny pomiędzy
sąsiednimi kamieniami mijały się. Spoiny winny być zalane zaprawą na pełną grubość kamieni.

7. OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy [m ] wykonanego umocnienia.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne“ pkt.8.
- Odbiór materiałów uŜytych do wykonania umocnienia.
- Odbiór prawidłowości ukształtowania powierzchni skarp,.
- Odbiór prawidłowości wykonania i zagęszczenia podsypki cementowo – piaskowej.
- Odbiór prawidłowości ułoŜenia.

8.2.

Sposób odbioru Robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m ) powierzchni umocnienia
według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa,
- wykonanie i pielęgnacja podkładu betonowego,
- wykonanie umocnienia,
2
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-

wypełnienie styków zaprawą cementową,
pielęgnację powierzchni umocnienia,
uporządkowanie miejsca pracy,
odpady i materiały pomocnicze,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Normy
BN-74/9191-03
Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania.
PN-84/B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-88/B-30 000
Cement portlandzki.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonów.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711.
Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250.
Beton zwykły.
PN-79/B-12001.
Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-04481.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-61/B-06250.
Podsypki cementowo piaskowe.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
Katalog
powtarzalnych
elementów
drogowych
(KPED),
Transprojekt
–
Warszawa.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi
gminnej Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.
1.2.

Zakres ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie robót wymienionych w p.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie powłoki malarskiej z zastosowaniem farb akrylowych dla
środowiska średnio agresywnego na wszystkich odkrytych powierzchniach betonowych ustroju
nośnego i podporach obiektu mostowego.
1.4.

Określenie podstawowe

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na
konstrukcję.
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilŜalności zabezpieczonych
powierzchni przez wodę.
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.
1.4.4. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą technik malarskich.
1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM.
KaŜda dostawa materiału powinna posiadać Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca
Robót.
2.1.1. NaleŜy zastosować fary akrylowe do ochrony powierzchni betonowych dla środowiska średnio
agresywnego.
Powłoka malarska powinna być:
2.1.
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- nieprzepuszczalna dla wody;
- odporna na promieniowanie UV;
- dająca ochronę konstrukcji przed agresywnymi gazami CO 2, SO2;
- przepuszczalna dla pary wodnej;
- elastyczna;
- dobrą przyczepność;
- odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzające.
2.1.2. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawić Kierownikowi Projektu numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach
nadzoru wewnętrznego producenta materiału.
2.1.3. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu moŜna stosować tylko materiały o nie
przeterminowanej przydatności do stosowania.
Wymagania szczegółowe
Wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić:
- dla konstrukcji spręŜonych, dla których naleŜy stosować powłoki z minimalną zdolnością
pokrywania zarysowań (nie więcej niŜ 0,15 mm):
- wartość średnia
 0,8 MPa,
- wartość minimalna
0,5 MPa,
- dla pozostałych konstrukcji naleŜy stosować powłoki z podwyŜszoną zdolnością pokrywania
zarysowań obciąŜonych ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm);
- wartość średnia
 0,3 MPa,
- wartość minimalna
 0,2 MPa.
2.2.2. Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z “Wytycznymi stosowania” dla danego
materiału i nie mniejsza niŜ:
- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
2.2.
2.2.1

2.3.

Przechowywanie materiałów

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w zamkniętych fabrycznych
opakowaniach oraz powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.
NaleŜy przestrzegać określonych przez producenta okresów gwarancji i warunków
przechowywania.

3. SPRZĘT
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i powinien być
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu
nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości.
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu
powinien się odbywać w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Podczas transportu naleŜy przestrzegać określonych przez producenta warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wymagania ogólne
5.1.1. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być
wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i pod kierownictwem personelu
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przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych
materiałami na bazie Ŝywic syntetycznych.
5.1.2. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe polegające na usunięciu
niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a
takŜe na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłoŜem betonowym.
Powierzchnia powinna być czysta wolna od luźnych części oraz pozbawiona mleczka cementowego.
Wszystkie zabrudzenia, pył, oleje, stare powłoki malarskie powinny być usunięte, co będzie
gwarantowało dobrą przyczepność powłok do podłoŜa. Mycie pod ciśnieniem zimną wodą jest
wystarczające. Miejsca zaolejone zaleca się myć ciepłą wodą lub parą.
5.1.3. Wytrzymałość na odrywanie ( wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoŜa
betonowego powinna wynosić:
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi i z minimalną zdolnością pokrywania
zarysowań (konstrukcje spręŜone):
- wartość średnia
 1,0 MPa,
- wartość minimalna
0,6 MPa,
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyŜszoną zdolnością pokrywania
zarysowań (konstrukcje niespręŜone):
- wartość średnia
 1,5 MPa,
- wartość minimalna
1,0 MPa.
5.1.4. NaleŜy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłoŜu na kaŜde 50
m2 powierzchni oczyszczonego podłoŜa, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
5.1.5. Wilgotność podłoŜa bezpośrednio przed wykonaniem powinna spełniać wymagania zgodnie z
“Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki.
5.1.6. Temperatura malowanej powierzchni oraz materiału powinna mieścić się od 5-35C przy
wilgotności max. 85%.
5.1.7. Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych naleŜy stosować
mieszalnik wolnoobrotowy aŜ do momentu uzyskania jednorodnej, dość gęstej konsystencji.
5.1.8. Powierzchnie betonowe zabezpieczone powłokami nie powinny wykazywać zacieków,
przebarwień i innych wad.
5.1.9. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać nierówności, zmian faktury i innych wad.
5.1.10. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
naleŜy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a takŜe
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniŜej 5C i przegrzaniem powyŜej +25C
5.1.11. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań pomostów roboczych i
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu
naleŜy do Wykonawcy.
5.2.

Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska

5.2.1. Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5C i
wyŜszych niŜ +30C.
5.2.2. Transport i magazynowanie materiałów powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla
materiałów toksycznych i łatwopalnych. Pomieszczenia zamknięte powinny być dobrze wentylowane.
5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie moŜe
powodować skaŜenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu
przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów
Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji.
5.2.4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.
Zasady ogólne.
6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem
ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy.
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6.1.2. Do obowiązków Kierownika Projektu naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.
6.1.3. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający
moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę.
6.2.
Kontrola materiałów
6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i Deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatą
Techniczną.
6.2.2. Kierownik Projektu obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do
stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3.
Kontrola przygotowania podłoŜa
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań podłoŜa.
6.4.
Kontrola wykonanych robót
6.4.1. Ocena wizualna
NaleŜy ocenić jednorodność wykonania i stwierdzić brak pęcherzy lub odspojeń, względnie uszkodzeń.
6.4.2. Po wykonaniu robót wykonawca obowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu wyniki
badań:
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną “pull off”
2
przy średnicy krąŜka próbnego  50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m , przy min 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814),
- grubości wykonanej powłoki wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą “pull off” .
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p.2.2.

7. OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiaru jest m powierzchni betonu powleczonej powłoką zabezpieczającą. Do
2
płatności przyjmuje się ilość m wykonanej i odebranej, zabezpieczonej powierzchni betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Odbiorom podlegają:
- materiał do powlekania,
- przygotowanie powierzchni,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
- stwierdzenia zgodności zakresu z Dokumentacją Projektową i oceny wizualnej,
- pomiaru grubości,
- pomiaru wytrzymałości na odrywanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m )
zabezpieczającej według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowanie powierzchni betonu do powlekania,
- wykonanie powłoki zabezpieczającej,
- pielęgnacja wykonanej powłoki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- odpady, ubytki i utylizacja odpadów,

powłoki
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- niezbędne pomosty, rusztowania i osłony umoŜliwiające wykonanie Robót
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (w tym ewentualne
podesty zabezpieczające),
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-M-48090:1996
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. IBDiM, Wrocław 1998r.
WP-D, SP-31 Wytyczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie
komunikacji. Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego.
PN-92/B-01814
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M.20.06.02.
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

UMOCNIENIE KORYTA CIEKU

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem umocnienia koryta cieku dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie koszy siatkowo-kamiennych oraz umocnienia skarpy kamieniem łamanym ułoŜonym
na betonie w zakresie podanym w Dokumentacji projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Kosze siatkowo-kamienne – rodzaj umocnienia, wykonany z koszy z siatki stalowej
wypełnionych kamieniem.
1.4.2. Kosz – element wykonany z siatki stalowej galwanizowanej, o przekroju prostokątnym do
wypełnienia kamieniem.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
Kosze naleŜy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy ø3 mm. Kosze naleŜy
wykonać z siatki o oczkach 10x10 cm wypełnić kamieniem łamanym o granulacji powyŜej 11 cm.
Do wykonania umocnienia kamieniem łamanym naleŜy zastosować piaskowiec. Rodzaj
piaskowca (kwarcytowy, krzemionkowy, ilasty, węglanowy, Ŝelazisty lub mieszany) oraz sposób jego
obróbki (krzesanie, bruzdkowanie, groszkowanie, prąŜkowanie, obróbka, boniowanie itp.) naleŜy dobrać
zgodnie ze sztuką kamieniarską. Barwa kamienia (piaskowca) powinna być zbliŜona do barwy betonu.
Beton – ST. 13.02.01.

2.2.

Rodzaj materiałów

Do realizacji koszy siatkowo-kamiennych niezbędne są następujące materiały:
- pręty stalowe okrągłe ze stali St0 ø6 mm,
1
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- drut stalowy okrągły miękki ocynkowany ø3 mm,
- gwoździe budowlane okrągłe gołe,
- kosze z siatki stalowej ocynkowanej,
- kamień twardy.
Kamień łamany na umocnienia skarp powinien spełniać wymagania:
a) mrozoodporność - co najmniej dobra wg PN-85/B-04102,
b) wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym co najmniej średnia wg BN-84/B-04110,
c) odporność na niszczące działanie atmosfery przemysłowej - co najmniej średnia (skały nie ulegają
3
niszczeniu w środowisku agresywnym tzn. o zawartości SO2 od 0.5 do 10 mg/mg ).
NaleŜy stosować zaprawę cementową marki min. 10 MPa wg PN-90/B-14501.
Piasek i woda stosowane do zaprawy powinny być czyste i pozbawione soli rozpuszczalnych
powodujących plamy i wykwity na oblicówce.
Beton – ST. 13.02.01.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót

Dla wykonania Robót niezbędne jest uŜycie następującego sprzętu:
- koparka naczyniowa,
- koparka chwytakowa,
- ładowarka kołowa,
- Ŝuraw samochodowy 5-6t,
- samochód dostawczy,
- samochód samowyładowczy.
MontaŜ i łączenie koszy moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu szczypiec, obcęgów i
specjalnej dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób mechaniczny przy uŜyciu specjalnej zszywarki o
napędzie pneumatycznym, zaciskającej specjalne zszywki. Do napełniania koszy moŜna uŜywać
ładowarki (dowoŜącej jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki
chwytakowe.
Wykonawca w programie montaŜu zobowiązany jest do przedstawienia Kierownikowi Projektu
do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Wykonawca na Ŝądanie Kierownika Projektu jest
zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno
odbywać się w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST.DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport materiałów

Kruszywo naturalne naleŜy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem.
Pozostałe materiały naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Kierownika Projektu. Materiały naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne.

5.1.

Roboty ziemne
Wg ST M.11.01.00

5.2.

Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych

Podstawowy zakres robót przy wykonaniu koszy siatkowo kamiennych:
- ustawienie koszy siatkowo-kamiennych,
- zabicie pali kotwicznych,
- ułoŜenie kamieni w koszach
Kosze siatkowe winny być dostarczone na budowę jako elementy prefabrykowane. Jako pale
kotwiczące naleŜy zastosować pale ø10-12 cm długości 130-150 cm. Po wypełnieniu kosze naleŜy
zszyć oraz powiązać z sobą. Minimalna głębokość fundamentowania wynosi 0,50 m. Budowę muru i
wypełnienie wykonywać warstwami. NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe zagęszczenie. Podczas
wypełniania koszy naleŜy zapobiec wybrzuszaniu przedniej ściany.

5.3.

Kontrola wykonywanych Robót

Kierownik Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych,
badawczych i odbiorów częściowych na czas, których naleŜy przerwać roboty. W zaleŜności od wyniku
badań Kierownik Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.

5.4.

Dziennik budowy

Decyzje Kierownika Projektu są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach
budowy.

5.5.

BHP i ochrona środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP
i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu nie moŜe nakazać wykonania
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych przepisów.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli i jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Kontrola poprawności wykonania koszy polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia
koszy kamieniem sprawdzenie połączeń pomiędzy koszami oraz zszyć. Kamień wypełniający kosze nie
moŜe być luźny.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezaleŜnie od działań kontrolnych Kierownika Projektu.
Kontroli podlegają wszystkie składniki procesu technologicznego i jakość materiału.

7.

OBMIAR
3

Jednostką obmiarową jest 1 metr sześcienny [m ] ułoŜonych koszy siatkowo-kamiennych oraz
2
1 metr kwadratowy [m ] wykonanego umocnienia z kamienia łanego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚĆ
3

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny [m ] wykonanych koszy i 1
2
metr kwadratowy [m ] wykonanego umocnienia z kamienia łamanego według dokonanego obmiaru i
odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów - kosze, kamień, geowłóknina, narzut kamienny itp,
- roboty ziemne
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

BN-76/8952-31
BN-78/9224-04
PN-87/H-93200.02
PN-86/H-93843
PN-S-02205
PN-B-02356
PN-B-03010
PN-B-01080
PN-B-01100

Kamień do budownictwa hydrotechnicznego
Kołki faszynowe
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty
ogólnego zastosowania.
Drutu okrągłe do wyrobu sit i siatek tkanych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział zastosowanie według
własności fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
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M.21.00.00ROBOTY ROZBIÓRKOWE
M.21.01.00ROBOTY ROZBIÓRKOWE
M.21.01.01ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót rozbiórkowych istniejącego obiektu mostowego, dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej
Czadeczka w Jaworzynce – etap II budowa mostu na Zapasieki”.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu rozbiórkę elementów Ŝelbetowych i betonowych, dźwigarów stalowych oraz elementów
wyposaŜenia istniejącego obiektu mostowego.
Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę następujących elementów:
- podpór obiektu istniejącego,
- ustroju nośnego,
- fragmentu muru od strony górnej wody.
Odległość odwozu materiału z rozbiórek do 40 km na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w
Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prace moŜna prowadzić przy
uŜyciu lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza się moŜliwość zastosowania
cięŜkiego sprzętu udarowego, gdy zezwalają na to warunki.

4. TRANSPORT
Transport sprzętu i odwóz materiału z rozbiórki dowolnymi środkami transportowymi.
Zagospodarowanie i wybór miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki naleŜy do
Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych
oraz Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich prowadzone będą Roboty.
- Przy prowadzeniu Robót rozbiórkowych naleŜy stosować rusztowania i podesty zabezpieczające
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne lub cieki wodne połoŜone pod rozbieranymi obiektami.
- Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi,
elektrycznymi lub bezeksplozyjnie materiałem pęczniejącym w uprzednio wykonanych otworach wzdłuŜ
przewidywanej linii podziału. Przecinanie prętów zbrojenia naleŜy wykonać przy uŜyciu palników
acetylenowo - tlenowych lub tarczy szlifierskiej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót
rozbiórkowych,
prawidłowość i szczelność wykonanych pomostów zabezpieczających

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest ryczałt (ryczałt) dotyczący rozebranego mostu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:
- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze i
podesty zabezpieczające przed opadaniem gruzu
- odbiór ostateczny - stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją
Projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest ryczałt dotyczący rozbiórki istniejącego mostu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem
gruzu,
- wykonanie prac rozbiórkowych,
- załadunek i odwóz gruzu,
- zagospodarowanie materiału z rozbiórki,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa o odpadach.
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