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Kody wspólnego słownika zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia CPV:
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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
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45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach opracowania: SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZYŁĄCZAMI ORAZ
PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OBRĘBIE
MIEJSCOWOŚCI: SZTUMSKA WIEŚ, GMINA SZTUM

W RAMACH ZADANIA:
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI SZTUMSKA WIEŚ, NOWA
WIEŚ I ZAJEZIERZE” – ETAP I SZTUMSKA WIEŚ
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objętym opracowaniem.
1.4. Określenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w branży wyznaczona przez Wykonawcę,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego
realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro
zarządzającego realizacją umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany również Inżynierem - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branży. Wyznaczona przez Inwestora
do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Przedmiar robót - określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót
badawcze, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Laboratorium - laboratoria
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Dokumentacją Projektową i

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Biuro Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora Nadzoru w
postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i szafę na akta. Wykonawca zapewni
utrzymane biura.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca.
1.6.2.Utrzymanie robót podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez
cały czas do momentu odbioru.
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast
zatrzymać roboty.
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót.
1.7.1 Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania
sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne.
2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.
1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po uzgodnieniu z
Projektantem.
1.7.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:
1) Spec yfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacjami i może wpłynąć to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.
1. Inżynier przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe punktów głównych, dokumentację techniczną,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót
do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru
robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
1.8.2.Tablice informacyjne.
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica
będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu
realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inżynierem.
1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć i zapewnić obsługę
wszystkich tymczasowych urządzeń
zabezpieczających takich jak : płoty, zapory, oświetlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed
ich ustawieniem .
4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest
uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót.
1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych
dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
•data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
•data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego
•zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. przygotowanych
przez Wykonawcę
•daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
•postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
•daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
•komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
•daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego
realizacją umowy
•daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót
zamiennych
•wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
•warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych
•dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do
wytyczenia obiektów w terenie
•dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
•dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone i pobrane
•wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone
•inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być
na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje
zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.8.5.Księga obmiaru.
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów.
1.8.6.Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i
dokumenty :

Księgi Obmiarów

następujące

•pozwolenie na realizację budowy
•protokóły przekazania terenu Wykonawcy
•umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
•protokóły odbioru robót.
1.8.7.Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować
natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów .
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć
na sposób przeprowadzenia robót .
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwiązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem , dotyczące
zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody .
2. Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.
3. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w
razie
potrzeby przedstawić ich kopie.
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub
prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.
1.9.3.Ochrona własności publicznej i prawnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
oraz prawnej :
1. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej lub
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed powstaniem
uszkodzenia .
2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne
o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwym najkrótszym czasie , nie
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót . Wykonawca okaże współpracę
i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót .
3. Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w ust. 4. i uwzględni ich
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogą być podstawą do zmiany
terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na
celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robót.
5. W przypadku przypadkowego
uszkodzenia
instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi
odpowiednią instytucję
użytkującą
lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego . W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń
obciąża Wykonawcę .
1.9.4.Ochrona środowiska.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
2.W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków :
a) miejsce na bazę , magazyny , składowiska powinny być tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym ,
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed :
•zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem,
olejami materiałami bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ,
•przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu ,
•możliwością powstania pożaru ,
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robót.
d)Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę .

w odpowiednich przepisach

1.9.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji
następujących dokumentów:

•projekt organizacji robót
•szczegółowy harmonogram robót i finansowania

•plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
•program zapewnienia jakości
1.10.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i
zaadresowane na jego adres.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych,
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.11.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane
przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające
następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji
2) Nr umowy
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych
dokumentów przez nadzór autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego
realizacją umowy.
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów,
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych
następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

Spis treści
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowych
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
Dane o osiągach i wielkości nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Właściwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wyłączania z eksploatacji
Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
Środki ostrożności
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z kompletną instrukcją
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych.
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
2.00. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w ST 2.00. dotyczą całej
pozycji – wszystkich rodzajów robót.
2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
1. Źródła
uzyskania
materiałów i urządzeń powinny
być
wybrane
przez
Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
2. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera.
3. Nie później niż
trzy tygodnie przed zaplanowanym
użyciem
materiałów lub wbudowaniem
urządzeń, Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa i wyniki niezbędnych badań laboratoryjnych.
4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału lub urządzenia ze wskazanego źródła,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera i materiał lub urządzenie z innego źródła.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. .
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do
robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiałów .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
3.00. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy . Będzie to zgodne z przepisami dotyczącymi jego użytkowania .
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3
tygodnie przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .
4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW
1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i
przydatności do robót .
2.Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób
zapobiegający stratom .
3.Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników .
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu
budowy.
6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
5.00.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
•Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.
•Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
•Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
•Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót , oceną jakości
materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji
i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę .
•Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST , a także w normach i
wytycznych .
•Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych na budowę lub
na niej produkowanych.
•Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.
•Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.1.

•Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca .
6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewniania jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewniania
jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
6.1.1. Część ogólna opisowa
•system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
•organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
•bhp,
•wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
•opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia
wyników,
6.1.2. Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie ,
wykaz urządzeń do magazynowania materiałów ,
sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości ,
sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i
robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone Inżynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań
Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, urządzeń,
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych . Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 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, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4 Badania.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę
.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.
6.5.2. W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.5.3.Produkty
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
6.5.3.
6.5.4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli
stwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami kontraktu to takie materiały i urządzenia zostaną
odrzucone.
7.00. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania elementu
rozliczeniowego.
8.0 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu,
c/ odbiorowi końcowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inżynier uwzględnia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.
8.1.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 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. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”.
8.1.4. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
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 Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
•recepty i ustalenia technologiczne,
•Dzienniki budowy i Księgi obmiaru ,
•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,
•atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
•sprawozdanie techniczne,
•wyniki z przeglądu kamerą TV kanałów sanitarnych,

ulegających zakryciu

i

•geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą
wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
•kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy.
9.2 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości
rozliczania takich robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
późniejszymi zmianami
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami.
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie
informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw.
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02.00.00. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.WSTĘP
1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWiORB/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna /STWiORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i związana jest z wykonaniem n/w
Robót. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:
•Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC ∅ 160 - ∅ 200 mm SN8.
•Budowa przewodów ciśnieniowych z PE PN10 dla średnic ∅ 63-110 mm.
•Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PE-100 RC ∅ 250 mm metodą bezwykopową przewiertu sterowanego.
•Montaż rur ochronnych PEHD SDR 11 ∅ 110-450 mm - montaż metodą przewiertu sterowanego.
•Montaż rur ochronnych PEHD SDR 11– w gotowym wykopie
•Budowa studni betonowej ∅1,2-1,5 m.
•Montaż studzienek prefabrykowanych z PP, PVC lub PE
•Montaż studni z filtrem antyodorowym
•Montaż rur ochronnych stalowych
•Montaż przepompowni sanitarnych - 3 szt.
•Montaż studni rozprężnej z wyposażeniem
•Montaż zasuw, zaworów
•Montaż kształtek

1.4Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją Techniczną A-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
POJĘCIA OGÓLNE:
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych.
KANAŁY
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia
ich do oczyszczalni.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Rurociąg tłoczny – przewód, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy
Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna – rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiału umożliwiająca
przeprowadzenie kanału pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez konieczności wykonywania
wykopu.
URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej
położonego kanału odpływowego.
Przepompownia ścieków sanitarnych – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z niższego poziomu na
wyższy

ELEMENTY STUDZIENEK
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a
rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.
1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z odpowiednim zarządcą (administratorem) harmonogram
realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające właściwy przepływ wody, zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.3Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od właścicieli (administratorów) tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych właścicieli lub administratorów oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

2.MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ "Wymagania Ogólne" pkt
2.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
STWiOR. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni.
2.1Rury kanałowe i przewodowe
• Rury kanalizacyjne ∅ 160 - ∅ 200 mm SN8 łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami
producenta rur;
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciężkiej (w pasie drogowym)
wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur oraz tuleje
ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o średnicy ∅ 160-200 mm.
•Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.
• Rury przewiertowe z PEHD SDR 11 wzmocnione, ∅ 315-450 mm.
•Rury ciśnieniowe PEHD ∅ 63-110 mm PN10 SDR 17, system 100, do kanalizacji tłocznych, PNmin=1 MPa,
łączone przez zgrzewanie, wykonane w/g PN-EN 12201 z zastosowaniem kształtek.
•Rury ciśnieniowe PEHD dwuwarstwowe z płaszczem ochronnym zalecane do metody bezwykopowej o
zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe, ∅ 250 mm PN10 SDR 17, system 100-RC, do
kanalizacji łączone przez zgrzewanie, wykonane w/g PN-EN 12201 z zastosowaniem kształtek.
•Rury ochronne stalowe, DN 250mm.

2.2Rury osłonowe, przewietowe /przeciskowe/
Rury do wykonania rur osłonowych powinny spełniać wymagania podane w PN-EN10220:2005.
Połączenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających, manszet
gumowych i opasek zaciskowych.
Zaprojektowano jako rury OSŁONOWE rury wzmocnione PEHD do przewiertów sterowanych SDR 11.
Jako rury PRZEWIERTOWE (bez rur odsłonowych) stosuje się rury PEHD SDR17 system 100-RC, wzmocnione
do zastosowania szczególnie w technologiach bezwykopowych, dwuwarstwowe (rura przewodowa z płaszczem
ochronnym zalecana do metody bezwykopowej o zwiększonej odporności na powolną propagację pęknięć oraz
naciski punktowe).
Rury wykonane w/g PN- EN 12201.

2.3Studnie kanalizacyjne
Studnie z elementów betonowych i żelbetowych
Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych elementów prefabrykowanych:
•włazu kanałowego,
•pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
•płyty pokrywowej żelbetowej;
•pierścieni odciążających żelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
•kręgów betonowych;
•betonowego dna studzienki.

Studnie kanalizacyjne systemowe
Studnie kanalizacyjne systemowe złożone są typowych elementów:
•włazu kanałowego lub pokrywy żeliwnej,
•stożka betonowego;
•rury teleskopowej;
•pierścieni odciążających żelbetowych;
•kinety studzienki - kinety prefabrykowane – monolityczne;
•trzonu studzienki.

Zaprojektowano studnie z poziomym ożebrowaniem zapobiegającym unoszeniu studni przez wody gruntowe.
2.3.1

Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów systemowych oraz z typowych
elementów betonowych w zakresie ∅1,2-1,5m z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B-45),
wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Połączenie
kręgów między sobą i z dnem za pomocą uszczelek gumowych.
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach
ochronno-uszczelniających.
2.3.2Właz kanałowy

Na studniach należy stosować właz żeliwny typu ciężkiego klasy C lub D wg PN-EN-124:2000.
Studnie usytuowane w drogach wyposażyć we włazy żeliwne, spełniające warunek
przenoszenia obciążeń 400 kN.
Studnie usytuowane w chodnikach wyposażyć we włazy żeliwne, spełniające warunek
przenoszenia obciążeń 250 kN. Studnie usytuowane w terenie zielonym wyposażyć we włazy żeliwne,
spełniające warunek przenoszenia obciążeń 125 kN.
Stosować włazy spełniające na stępujące wymagania:
• materiał - żeliwo szare,
• prześwit korpusu - 600 mm,
• zabezpieczenie pokrywy (gwarantujące jej stabilność) powinno być realizowane przez jej
wystarczającą masę jednostkową - włazy bez zawiasów, rygli, blokad i zamków,
• pokrywy wzmocnione żebrowaniem
• pokrywy wykonane z żeliwa szarego bez betonowego wypełnienia
• otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe,
najwyżej 2 otwory montażowe w pokrywie,
• powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie,
• całkowita wysokość korpusu - 115 mm,
• bez uszczelki gumowej.
2.3.3Stopnie złazowe
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokości powyżej h=4,0m należy
wyposażyć w drabinki zejściowe.

2.4Przejścia rurociągów przez ściany:
Przejścia stosować zgodnie z KB8-13.7910
−przejścia przyłączy przez ściany budynku (ewentualnie stropy) prowadzić w tulejach ochronnych stalowych (lub
w rurach ochronnych) z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypełnienie pianką poliuretanową.

2.5Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą należy stosować, w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej:
−Zasuwy nożowe odcinające żeliwne kołnierzowe do ścieków
- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe 1.0 MPa; EPDM (w zbiorniku pompowni)
- zasuwy żeliwne nożowe kołnierzowa z napędem ręcznym (w zbiorniku pompowni).
Armaturę w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693, owalną o połączeniach kołnierzowych, z
uszczelnieniem typu miękkiego, na ciśnienie PN 16.
Armaturę zlokalizowaną poza studniami i zbiornikami wyposażyć w obudowy z przedłużaczem teleskopowym i
skrzynki uliczne.
Zamontowane zasuwy należy oznakować trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na słupkach z rur
stalowych DN-50 mm (osadzonymi w fundamentach betonowych) lub na płocie. Tabliczka musi zawierać
informację dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia, średnicy i odległości urządzeń z domiarem.

Zawory zwrotne kulowe do ścieków, cechy konstrukcyjne:
- zabudowa: kołnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, DIN 2501;
- testy:
- próba szczelności wodą wg ISO 5208 oraz LGA,
- szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN,
- prędkość przepływu potrzebna do pełnego otwarcia: max 1,5 m/sek.
- szczelność zamknięcia przy niskim ciśnieniu: 0,2 bar, potwierdzona atestem:
- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów
GSK - RAL, o min. grubości 250 µm;
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał
korpusu;
- siedzisko kuli w korpusie toczone;
- zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej;
- podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym;
- zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
- kula: - DN 50 - 100: rdzeń z aluminium
- DN 125 - 400: rdzeń z żeliwa szarego (GG-25),
- nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm;
Zasuwa nożowa do ścieków, cechy konstrukcyjne:
- konstrukcja płytowa, dwukierunkowa; bezgniazdowa;
- domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2, DIN 2501;
- zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;
- możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu lub przystawki regulacyjnej Vport;
- korpus:
- płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), lub sferoidalnego (GGG-40); chronione przed korozją powłoką z farb
epoksydowych o min. grubości 150 µm;
- konstrukcja podtrzymująca napęd:
- płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm;
- płyty górne zamknięte - stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża;
- trzpień niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316;
- nakrętka trzpienia – brąz;
- nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez płyty górne;
- śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;
- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z zawulkanizowaną wewnątrz, na całej długości uszczelki, metalową
wkładką wzmacniającą;
- uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku;
- napęd zasuwy: kółko ręczne lub napęd elektryczny (zgodnie z Dokumentacją Projektową).
Zasuwa klinowa, kołnierzowa do ścieków, cechy konstrukcyjne:
- zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558, DIN 3202, F4;
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, DIN 2501;
- testy:- próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4,
- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów
GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał
korpusu;
- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na
gorąco;
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
- trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne uszczelnienie
zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,
- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400,
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
- klin:
- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50),
- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm,
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i
szczelne domknięcie,
- prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane,
współpracujące z rowkami w korpusie;
- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
- napęd zasuwy: kółko ręczne lub napęd elektryczny (zgodnie z Dokumentacją Projektową).

2.6Studnie rozprężne
Studnię rozprężną zaprojektowano jako urządzenie gotowe, systemowe z PE o średnicy Dw=625-1000mm
wyposażone w króćce do podłączenia przewodu tłocznego.
Konstrukcja komory zastosowanych studni zapewnia ukierunkowanie ścieków, ochronę komory przed
rozbryzgiem oraz wyhamowanie prędkości. Stosować podstawy studni z okrągłym dnem, z wlotami po stycznej w
ścianie studni oraz centrycznymi otworami wylotowymi w podstawie. Wlot zlokalizowany musi być wyżej niż wylot
(zgodnie z profilem). Konstrukcja zapobiegająca wyporowi studni przez wodę (poziome użebrowanie).

Na studni rozprężnej SR3 zamontować filtr antyodorowy montowany pod włazem. Filtr antyodorowy zawierający
wkład z węglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwężce studni zawierający 10 kg węgla
aktywnego . Zastosować właz zgodny z PN-EN 124 klasy obciążenia D. rama włazu wyposażona w podcięcie
umożliwiające podwieszenie kosza na zanieczyszczenia. Celem optymalnej pracy systemu zaleca się
zastosowania kosza. Dedykowany system włazów żeliwnych powinien posiadać średnicę zewnętrzną ramy o
wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalnie właz z ramą o wymiarze zewnętrznym 785 mm. Właz wentylowany.

2.7Studnie z filtrem węglowym antyodorowym i wentylatorem
Studnia systemowa o średnicy PE DN 625 składająca się z podstawy, i pierścienia łączone na
uszczelkę. W studni montaż 100kg węgla aktywnego - złoża adsorpcyjnego jako filtra dla redukcji
zapachu na sieciach kanalizacyjnych dla ograniczania skutków emisji H2S. przepływ powietrza przez
filtr: max 40m3/h.
Zaprojektowano półosiowy wentylator o wydajności 870 m3/h, mocy znamionowej 300 W, prędkości
obrotowej 2820 obr/min, zasilanie 230V, 50 Hz, stopień ochrony obudowy IP54.
2.8Przepompownie ścieków sanitarnych
Do przetłaczania ścieków dobrano jedną zbiornikową przepompownię ścieków (PS5) z pompami zatapianymi
oraz jedną tłocznię (PS4). Dodatkowo zaprojektowano jedną przepompownię przydomową PS6.
Każdą z tłoczni i przepompowni wyposażono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy
przemiennej. W każdym przypadku jedna z pomp stanowi urządzenie rezerwowe.
W przepompowni przydomowej zaprojektowano po jednej pompie.

Przepompownie i tłocznie dostarczane będą na plac budowy jako kompletne urządzenia z wyposażeniem
technologicznym, sterowaniem, automatyką, instalacjami elektrycznymi i drabiną włazową. Zbiorniki posiadają
fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną.
W zbiornikach zaprojektowano montaż układu przepłukiwania rurociągu tłocznego z nasadą do przyłączenia
węża.
Cena przepompowni musi zawierać montaż, uruchomienie, autoryzację, przeszkolenie obsługi oraz
podłączenie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji.

2.8.1

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE:

Pompownię PS5 wyposażono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy
przemiennej. Jedna z pomp jest urządzeniem awaryjnym.
Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z betonu. Zbiornik pompowni posiada
fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną wywiewną (kominek wentylacyjny φ 110 – 2
szt. ) w wykonaniu z PVC, wyprowadzoną w pobliżu istniejącego ogrodzenia (granicę działki).
Wewnątrz kominków wywiewnych zamontować filtry antyodorowe (biofiltry).
Montaż pomp przewidziano na prowadnicach połączonych ze sprzęgłami mocowanymi do dna
zbiornika. Układ taki umożliwia montaż i demontaż pomp bez konieczności wchodzenia do
zbiornika pracowników obsługi.
Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych OH18N9. Na
rurociągach, za każda pompą zamontowane zostaną w kolejności: zawory kulowy zwrotny i
odcinający. Armaturę w pompowni projektuje się w wykonaniu z żeliwa. Przyjęto armaturę
kołnierzową. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane.
Dla pompowni zaprojektowano montaż układu przepłukiwania rurociągu tłocznego z nasadą
do przyłączenia węża.

Przepompownię wyposażono w drabinę włazową w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

W komorze przepompowni umiejscowić wyłączniki pływakowe (dwie sztuki) i sondę hydrostatyczną zawieszoną na łańcuchu ze stali nierdzewnej z obciążnikiem.
Do zasadniczych elementów pompowni należą min:

l.p.

Nazwa elementu

Ilość el.

1

Właz jednoskrzydłowy 800x800

1 szt.

2

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej

2 kpl.

materiał
Stal
kwasoodporna

PCV

3

4

Kominek antyodorowy

2 szt.

PE

Szafka sterowniczo-zasilająca IP 65 + sonda hydrostatyczna +
1 szt.

-

2 sygnalizatory pływakowe

5

Postument pod szafkę sterowniczą

Stal
kwasoodporna

1 szt.

6

Pompa zatapialna

2 szt.

7

Stopa sprzęgająca + górny wspornik (konsola) prowadnic

2 szt.

Żeliwo+
Stal
kwasoodporna

8

Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy

2 szt.

Stal
kwasoodporna

9

Prowadnice rurowe

2 kpl.

Stal
kwasoodporna

10

Orurowanie wewnątrz pompowni DN50 ze śrubami, kołnierzami ze stali
2 szt.
kwasoodpornej

Stal
kwasoodporna

11

Łącznik poziomy rurociągu

1 szt.

Stal
kwasoodporna

12

Zawór zwrotny kulowy DN50

2 szt.

żeliwo

13

Zawór odcinający DN50

2 szt.

Żeliwo

14

Drabinka

1 szt.

Stal
kwasoodporna

15

Pomost roboczy uchylny – dotyczy PS3, PS7

1 szt.

Stal
kwasoodporna/
TWS

16

Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża T-52

1 szt.

Stal
kwasoodporna

-

Obudowa pompowni wykonana z betonu o średnicy wewnętrznej 1200mm i całkowitej
wysokości wg tabeli i rysunków montażowych z przygotowanymi otworami technologicznymi i
skosami przydennymi.
Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania naprzemienna praca dwóch pomp o
rozruchu bezpośrednim.

2.8.2

TŁOCZNIE SIECIOWE:

Tłocznię PS4 wyposażono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy
przemiennej. Jedna z pomp jest urządzeniem awaryjnym.
Zbiorniki tłoczni dobrano w wykonaniu z betonu. Zbiornik posiada fabrycznie zamontowaną
instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną (kominek wentylacyjny φ 110 – 160mm) w
wykonaniu z PE.
Wewnątrz kominków wywiewnych zamontować filtry antyodorowe (biofiltry).

Zasada działania:
W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym
wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał
stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie
rozprowadzane są do poszczególnych separatorów.
Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów
wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni.
W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora
połączonego z pompą niepracującą.
Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą miernika
ultradźwiękowego.
Urządzenie zabezpieczająco – sterujące po otrzymaniu sygnału, iż osiągnięte zostały
zadane poziomy ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.
Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora. Energia
strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je
do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka
przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni.
W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi
separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego
poziomu ścieków w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja
separatora (system specjalnie ukształtowanego kosza prętowego) powoduje iż
przepompownia może pracować w sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych
operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń.
Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samoczyszczenie” separatora.
Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w
szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie.
Obie pompy są automatycznie załączane na przemian.
Zbiorniki tłoczni
Wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Stal stosowana do produkcji naszych urządzeń zawiera
18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozję, nie działa na nią kwas azotowy, stężony kwas
siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik tłoczni wykonany jest, jako monolit zapewniający 100% szczelność
wszystkich połączeń oraz odporny jest na działanie wody gruntowej.
Tłocznia ścieków wyposażona jest w 2 naprzemiennie działające pompy o stopniu ochrony IP67
pracujące w warunkach suchych. W zbiorniku tłoczni przed pompami znajdują się dwa separatory
prętowe ze stali kwasoodpornej 0H18N9. dzięki prętowej konstrukcji separatorów możliwe jest
zachowanie laminarnego przepływu ścieków przez separator. W konstrukcji tłoczni zastosowano zawory
zwrotne zapewniając w sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała

stałe na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory. Zawór zwrotny kolanowy charakteryzuje się tym, iż: kula zaworu przy pełnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu co zapewnia m.in. bardzo
wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie przepływu pracuje jako typowe
kolano, a także - wolny prześwit dla części stałych, występuje już od prędkości przepływu 0,7m/s, bez
wywoływania wibracji kuli co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcji klasycznych zaworów
zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a dzięki zastosowaniu
zasuwy nożowej odcinającej na wlocie do pompowni wewnątrz, pracownicy eksploatujący tłocznię mogą
odciąć i kontrolować dopływ ścieków bez konieczności wychodzenia ze zbiornika.

Właz wejściowy oraz drabinka złazowa.
W oferowanym zbiorniku dla tłoczni proponujemy właz 800x800mm wykonany ze stali kwasoodpornej
0H18N9. Właz ocieplony jest pianką poliuretanową i doszczelniony porowatą gumą EPDM. Na włazie
umieszczony jest kominek wentylacyjny fi 105z siatką kwasoodporną. Wyposażony jest również w
dźwignię podtrzymującą. Właz fabrycznie posiada zamontowany zamek firmowy oraz sygnalizację
otwarcia włazu służące do zabezpieczenia tłoczni przed niepożądanym otwarciem. Istnieje możliwość
podłączenia sygnalizatora otwarcia również do istniejącego systemy monitoringu (sygnalizacja świetlna i
dźwiękowa w standardzie). Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej, wyposażona w szczeble
antypoślizgowe z blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm. Górne elementy stopnic przetłaczane.
Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane są w gat. Wg PN na materiał-PN-0H18N9. Ponadto
posiadają atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualną
dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U Nr 92, poz.881 z 2004r.
Zastosowane pompy
Jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napędzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50
Hz, z wirnikami zamkniętymi, wielokanałowymi. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separująca komora
olejowa gwarantują zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku
obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość i niezawodność
eksploatacyjną.

Tłocznia składa się z:
- zbiornika zewnętrznego wykonanego z betonu o DN2500mm
- zbiornika tłoczni wykonanego ze stali kwasoodpornej;
- 2 pomp wirowych ustawionych na sucho, pracujących naprzemiennie;
- 2 zasuw ręcznych odcinających pompy - Zasuwa nożowa DN100
- 2 zaworów zwrotnych na odcinku tłocznym DN100 PN10
- Zawór zwrotny kulowy na napływie DN100 PN10 – 2 szt.
- 2 zasuw kołnierzowa miękkouszczelniona DN100
- zasuwy ręcznej na wlocie ścieków- Zasuwa nożowa DN200;
- Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.8
- Tłoczny rurociąg zbiorczy DN100
- Sonda ultradźwiękowa
- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200
- Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN100
- Wentylacja zbiornika tłoczni PE110
z kominkiem wywiewnym z biofiltrem
- Wentylacja komory PE160 z kominkiem nawiewnym
- drabinka złazowa, drabinka wsporcza
- Pompa odwadniająca sterowana sondami poziomu
- Przewód odwadniający PE63, Zawór odcinający kulowy 2", Zawór zwrotny kulowy
kolanowy 2"
- Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania pracą pompy o rozruchu za
pomocą falowników.

Wyposażenie dodatkowe
Rurociąg tłoczny wewnątrz komory DN100 ze stali k.o – 1kpl.,
Zasuwa miękko uszczelniona z ręcznym kółkiem DN100 – 1szt.,
Wentylacja zbiornika: PE Dy100 z kominkiem wywiewnym - 1kpl.,
Wentylacja komory: PVC 160 z kominkiem nawiewnym – 1kpl.,
Kominek antyodorowy – 1szt.,
Drabinka złazowa - 1szt.,
Pomost roboczy – 1 szt. – dotyczy PS1,
Właz typu lekkiego 800x800 – 1szt.,
Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 – 1szt.,
Pompa odwadniająca wraz z armaturą i instalacją tłoczną – 1kpl..

2.8.3

PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA:

Przepompownia dostarczana będzie na plac budowy jako kompletne urządzenia z
wyposażeniem technologicznym, sterowaniem, automatyką, instalacjami elektrycznymi.
Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z PEHD. Zbiornik pompowni posiada fabrycznie
zamontowaną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną ( kominek wentylacyjny φ 110) w
wykonaniu z PVC. Wewnątrz kominków wywiewnych zamontować filtry antyodorowe (biofiltry).
W przepompowniach przydomowych zaprojektowano po jednej pompie.

Przepompownię wyposażono w drabinę włazową w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
W skład kompletnej przepompowni wchodzą:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa elementu
urządzenie
zabezpieczającosterujące wraz z 3 pływakami
pompa zatapialna zgodnie z tabelą
nr 1
zaczep sprzęgający + prowadnice
kable zasilające pomp w obrębie
zbiornika 10m
łańcuch do opuszczania i wyciągania
pompy
zawór zwrotny kulowy DN50
zawór odcinający DN50
orurowanie wewnątrz pompowni
DN50
pokrywa włazowa φ600
złączka do rurociągu tłocznego PE
fi50

Ilość
elementów

Materiał

1 kpl.

-

1 szt.

-

1 kpl.

żeliwo/stal
kwasoodporna

1 kpl.

-

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 szt.
1. szt.

stal
kwasoodporna
żeliwo
żeliwo
stal
kwasoodporna
polietylen
-

Zastosowane pompy
Pompy są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposażona jest
w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami

długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by
jej zatkanie Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością
elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji
włóknistych.
Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania pracą pompy o rozruchu bezpośrednim.

2.8.4 . WYMOGI ODNOŚNIE UKŁADÓW ZASILANIA, STEROWANIA I TRANSMISJI DANYCH
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Wymogi ogólne:
Przyjęte rozwiązania układów sterowania muszą być dostosowane do przyjętego standardu istniejących
układów sterowania obsługiwanych przez eksploatatora.
Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać:
•naprzemienną pracę pomp
•automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
•kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
•funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy
ręcznej
•w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków.

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE

Zastosowane sterowanie. Zasada działania modułu telemetrycznego:
Moduł telemetryczny umożliwia następujący sposób komunikacji:
a. poprzez krótkie wiadomości SMS
b. za pomocą technologii GPRS
Zasoby modułu telemetrycznego:
Moduł telemetryczny posiada następujące zasoby:
•
•
•
•
•
•
•

16 wejść binarnych,
12 wejść/wyjść binarnych,
4 wejścia analogowe prądowe,
2 wejścia analogowe napięciowe,
port nr 1 z interfejsem RS 232/485 i protokołem Modus RTU,
port nr 2 z interfejsem RS 232
wbudowany panel HMI

Sterowanie:
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz
postumentem realizująca naprzemienną pomp w przepompowni ścieków wraz z możliwością
pracy równoległej.

Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 Vac.
Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez
transmisję GPRS
Sterowanie i komunikacja jest w jednym urządzeniu. Pozwala to ograniczyć liczbę
dodatkowych elementów sprzętowych szafy sterowniczej.
Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementów
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkości
elektrycznych niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnałem sterującym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanie przejmują pływaki sterowania awaryjnego. Pływak alarmowy
(przelewu) załącza dwie pompy jednocześnie. Pływak suchobiegu wyłącza obydwie pompy.
Funkcje, zadania układu sterowania
1.
automatyczne załączanie i wyłączanie pomp (tryb pracy bezobsługowy),
2.
możliwość „pracy ręcznej” pomp w celach testowych,
3.
sygnalizacja stanu pracy pomp (awaria, praca),
4.
pomiar czasu pracy pomp,
5.
naprzemienna praca pomp,
6.
pomiar ciągły poziomu,
7.
moduły komunikacyjne GPRS umożliwiające transmisję danych na stanowisko wizualizacyjne
wraz z kartą SIM (stałe IP, wydzielony APN) i trzyletnim pakietem danych 500MB w standardzie PWiK
Sztum.
8.
zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym 2x7Ah,
9.
gniazdo serwisowe 230V 16A AC,
10.
obiekty włączyć na stanowisko wizualizacyjne PWiK Sztum.
Przed odbiorem należy przekazać zamawiającemu kopie oprogramowania źródłowego. Niedopuszczalne
jest zakładanie haseł blokujących dostęp do kodu źródłowego modułów GPRS, sterowników itp.
Szczegóły odnośnie aplikacji wizualizacyjnej ustalić na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem.

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

Szafa zabezpieczająco-sterująca. Sterowanie:
Zasada działania modułu telemetrycznego:
Moduł telemetryczny umożliwia następujący sposób komunikacji:
a. poprzez krótkie wiadomości SMS
b. za pomocą technologii GPRS

Zasoby modułu telemetrycznego:
Moduł telemetryczny posiada następujące zasoby:
f. 16 wejść binarnych,
g. 12 wejść/wyjść binarnych,

h.
i.
j.
k.
l.

4 wejścia analogowe prądowe,
2 wejścia analogowe napięciowe,
port nr 1 z interfejsem RS 232/485 i protokołem Modus RTU,
port nr 2 z interfejsem RS 232
wbudowany panel HMI
Sterowanie:
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz
postumentem realizująca naprzemienną pomp w tłoczni ścieków wraz z blokadą pracy
równoległej.
Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez
transmisję GPRS
Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 Vac.
Sterowanie i komunikacja jest w jednym urządzeniu. Pozwala to ograniczyć liczbę dodatkowych
elementów sprzętowych szafy sterowniczej.
Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementów odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych
niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnałem sterującym dla tłoczni jest sonda ultradźwiękowa. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy
sterowanie przejmują pływaki sterowania awaryjnego. W zaistniałej sytuacji awaryjnej pracę podejmuje
tylko jedna pompa (z uwzględnieniem przełączenia na drugą pompę w przypadku zaistnienia awarii
pompy pierwszej).
UWAGA :Do szafy sterowniczej dla tłoczni PS4 przewidziano falowniki – 2 szt.

Funkcje, zadania układu sterowania
1.
automatyczne załączanie i wyłączanie pomp (tryb pracy bezobsługowy),
2.
możliwość „pracy ręcznej” pomp w celach testowych,
3.
sygnalizacja stanu pracy pomp (awaria, praca),
4.
pomiar czasu pracy pomp,
5.
naprzemienna praca pomp,
6.
pomiar ciągły poziomu,
7.
moduły komunikacyjne GPRS umożliwiające transmisję danych na stanowisko wizualizacyjne
wraz z kartą SIM (stałe IP, wydzielony APN) i trzyletnim pakietem danych 500MB w standardzie PWiK
Sztum.
8.
zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym 2x7Ah,
9.
gniazdo serwisowe 230V 16A AC,
10.
obiekty włączyć na stanowisko wizualizacyjne PWiK Sztum.
Przed odbiorem należy przekazać zamawiającemu kopie oprogramowania źródłowego. Niedopuszczalne
jest zakładanie haseł blokujących dostęp do kodu źródłowego modułów GPRS, sterowników itp.
Szczegóły odnośnie aplikacji wizualizacyjnej ustalić na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem.
Sterowanie tłoczniami przewiduje, że tłocznia PS4 będzie miała możliwość blokowania istniejącej
tłoczni T1 na czas pracy tłoczni PS4.

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące – zwykłe sterowanie.
Urządzenie zabezpieczająco – sterujące przeznaczone jest do zabezpieczania
asynchronicznego silnika trójfazowego pompy i sterowania pracą przepompowni ścieków.
Urządzenie przystosowane jest do zabudowy zewnętrznej – obudowa poliestrowa odporna na
działanie promieniowania UV, o stopniu ochrony IP65, przystosowana do zawieszania na
konstrukcji nośnej lub ścianie. Układ posiada zabezpieczenia przed skutkami:
• zwarcia w obwodzie głównym (wyłącznik silnikowy),
• przeciążenia silnika (wyłącznik silnikowy),
• zwarcia w obwodzie sterowania (wyłącznik nadprądowy),
• zmiany kolejności faz (CKF),
• obniżenia napięcia (CKF),
• asymetrii napięcia (CKF),
• zaniku fazy (CKF),
• suchobiegu (pływak).
Urządzenie przystosowane jest do współpracy z jednym, dwoma lub trzema czujnikami
pływakowymi. Zastosowano też przełącznik wyboru trybu pracy „A 0 R” umożliwiający
kontrolowane – ręczne – spompowanie cieczy poniżej poziomu minimalnego. Wbudowana
sygnalizacja akustyczno – optyczna informuje o awarii lub/i osiągnięciu poziomu alarmowego.
3 pływaki – pływak sterujący, suchobiegu i alarmowy.
Szafa wyposażona w sygnalizację świetlno-dźwiękową.

2.8.5

WYMOGI ODNOŚNIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW: CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

Zakres monitoringu musi obejmować następujące funkcje: zanik napięcia prądu; informację o
pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej; włamanie do urządzeń pompowni (zbiornik,
szafy sterownicze); przekroczenie dop. temperatury pracy pomp;
Ponadto zastosowany system musi umożliwiać zdalaczynne włączanie i wyłączanie pomp
oraz musi być wyposażony w baterię akumulatorową gwarantującą podtrzymanie napięcia
U=230V przez okres 12 godz.
Ponadto przepompownię należy wyposażyć w system monitoringu alarmujący świetlnie i
akustycznie przekroczenie stanu alarmowego ścieków i o nieprawidłowościach pracy
urządzenia.
Sterownica w standardzie obowiązującym na terenie gm. Sztum
Instalacja elektryczna pompowni umożliwia włączenie pompowni do projektowanego sytemu
telemetrii z punktem zarządzania w siedzibie eksploatatora sieci.
System wizualizacji ma obejmować wymianę danych pomiędzy jednostką nadrzędną a
przepompowniami sieciowymi.
Instalację elektryczną pompowni fabrycznie należy wyposażyć w czujki i rejestratory pracy
(współpracujące z systemem monitoringu gminnego) połączone z wbudowanym modułem
telemetryczny GSM/GPRS do przekazywania ustalonego zakresu informacji w formie
sygnałów SMS. Formę zakupu telefonów GSM i rejestracji kart do współpracy z systemem
monitoringu oraz operatorem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić
indywidualnie.

Zgodnie z przyjętym standardem rozdzielnice sterujące pracą przepompowni należy
wyposażyć w:
- Sterowniki zintegrowane z panelem operatorskim jednolite z obecnie eksploatowanymi;
- Moduły komunikacyjne GPRS jednolite z obecnie eksploatowanymi umożliwiające transmisję
danych na stanowisko wizualizacyjne wraz z kartą SIM (stałe IP) i trzyletnim pakietem danych
500MB;
- Przed odbiorem należy przekazać zamawiającemu kopie oprogramowania źródłowego
sterownika programowalnego realizującego algorytm pracy obiektu. Niedopuszczalne jest
zakładanie haseł blokujących dostęp do kodu źródłowego programu sterownika, lub modułu
GPRS.
Stosować urządzenia i oprogramowanie zgodnie ze standardem obowiązującym na
terenie Gminy Sztum, po wcześniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem (na etapie
realizacji inwestycji).
Przepompownię przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoźnego agregatu prądotwórczego.

2.9Bloki oporowe
Należy stosować:
−bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/919204, BN-81/9192-05, PN-EN 805:2002 i PN-B-10725:1997 do przewodów o średnicach od 80 do 400 mm i
ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa.

2.10Materiały izolacyjne
•Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
•Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
•Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg PN-B-24620
•Lakier asfaltowy – do zabezpieczenia elementów stalowych przed wpływami atmosferycznymi oraz szkodliwym
działaniem niskich i wysokich temperatur

2.11Cement
Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu należy stosować cement
portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy
niższej niż B-30.

2.12Piasek
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.13Kruszywo
Kruszywo łamane, żwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa nie może być
niższa niż klasa betonu.

2.14Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.15Składowanie materiałów na placu budowy
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych.

Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie
zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.
2.15.1Kręgi
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m.
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.15.2Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji
działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.15.3 Rury osłonowe
Rury stalowe mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na podkładach drewnianych w rozstawie co 100
cm, w stosach o wysokości maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji działających korodująco.
Rury winny być układane w stosach posegregowanych wg średnic i grubości ścianek, z zachowaniem wolnych
przejść miedzy nimi, gwarantujących możliwość załadunku i rozładunku.
2.15.4Rury przewodowe
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto:
7.rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna
przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
o
przekraczać 30 C.
2.15.5Armatura przemysłowa (zasuwy, zawory)
Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570:2002 powinna być przechowywana
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

w

pomieszczeniach

2.15.6 Rury stalowe – osłonowe
Rury stalowe mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na podkładach drewnianych w rozstawie co 100
cm, w stosach o wysokości maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji działających korodująco.
Rury winny być układane w stosach posegregowanych wg średnic i grubości ścianek, z zachowaniem wolnych
przejść miedzy nimi, gwarantujących możliwość załadunku i rozładunku.
2.15.7Bloki oporowe
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na
podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.15.8Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Kruszywo należy składować w sposób
zabezpieczający je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.15.9 Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach
ładunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej 3,0m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna
przekraczać 2,2m.
2.15.10Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom
określonym przez Inżyniera Projektu.

3.SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania ogólne" pkt 3.0.
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
•żurawi budowlanych samochodowych,
•koparek przedsiębiernych,
•spycharki kołowe lub gąsienicowe
•sprzętu do zagęszczania gruntu
•beczkowozów
•wciągarek mechanicznych.
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
samochód dostawczy
samochód skrzyniowy
samochód samowyładowczy
samochód beczkowóz 4 t,
przyczepę dłużycową do 10 t,
żurawie samochodowe
żurawie samojezdne kołowe
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
3
kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm ,
3
pojemnik do betonu do 0,75 dm ,
giętarkę do prętów mechaniczna,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania ogólne" pkt
4.0.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów.

4.1Rury kanalizacyjne
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami
lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub
łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:
•przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym powinna być

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.
•na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładkach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur.
•wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
•rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy
spinające boczne ściany skrzyń samochodu.
•przy załadowaniu i rozładowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
•przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.

4.2Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku
wykorzystana była nośność środka transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem
odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).

4.4Kręgi i studnie
Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5Włazy kanałowe
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć
taśmą stalową.
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.6Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo
powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania ogólne" pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z budową
kanalizacji uwzględniający wszystkie warunki określone w Dokumentacji Projektowej.

5.2Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty przygotowawcze.
Zasady wykonania tych Robót podano w STWiORB.

Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na każdym prostym odcinku należy
utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci
państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania Robót.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
Usunięcie ziemi urodzajnej-humusu
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, w miejscach występowania ziemi urodzajnej (humusu)- na trasie sieci,
Wykonawca usunie warstwę grubości 15-20cm, przy użyciu spycharek, bądź ręcznie. Po zakończeniu robót
ziemnych i montażowych zdjętą warstwę humusu należy rozplantować, w miejscu wykopu.

5.3Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 oraz z
instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z
rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.
PRZY ZBLIŻENIU DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRÓBNE
PRZEKOPY.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu
terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m między nimi.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy
montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m.
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników
należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do średnicy
przewodu i głębokości wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane, co
najmniej następujące warunki:
•górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren
•powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
5.3.1Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego
wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Inżyniera.

5.3.2Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.
5.3.3Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robót.
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze żwiru ∅150. Igły o Ø 50
mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 1,0m. Odwodnienie igłofiltrami trwać będzie do zakończenia robót
montażowych i wykonania zasypki w strefie przewodów.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48 godzin za pomocą
pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zależnie od
wyników próbnego pompowania należy korygować ilość igłofiltrów, ilość zaangażowanych pomp oraz czas
pompowania. Każdy zestaw igłofiltrów należy podłączyć do agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę
należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe należy prowadzić
bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik pracy pomp
5.3.4Podłoże
5.3.4.1Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
•rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;
•dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m
poniżej poziomu podłoża naturalnego.
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać
podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
•podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;
•podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
•przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich usunięciu;
•przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
•w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;
•jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
•w razie konieczności obetonowania rur.
•mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i
nasypowych.
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka
kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni
lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm.
Odchylenie kanału rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach celowych nie powinna przekraczać
±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku).
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być
większe niż 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Po wytyczeniu trasy kanałów i wykonaniu wykopów do projektowanych rzędnych, należy bezwzględnie
wykonać sprawdzenie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu w poziomie posadowienia kanałów.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociągów winien wynosić IS≥0,95 wg
Proctora.
W przypadku niższych wartości zagęszczenia grunt należy zagęszczać lub wykonać dodatkowe
wzmocnienie podłoża. Wzmocnienie to wykonać poprzez stabilizację gruntu cementem lub wapnem na
głębokość około 30 cm (nie mniej niż 25 cm).
5.3.5Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora:
● pod drogami, placami manewrowymi i chodnikami I = 100%
● pod terenami zielonymi I= 95% .
Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia zasypywanych wykopów pod drogami wymusza
konieczność wykonania całkowitej wymiany gruntu na pospółkę żwirową.
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypką ( do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop należy zasypywać pospółką dla uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Poza drogami zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg Proctora do wysokości 50 cm ponad
wierzch (lico), zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury.
Powyżej do poziomu terenu wykop można zasypywać gruntem rodzimym (z wyjątkiem gruntów organicznych).
Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien spowodować uszkodzenia
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
•etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach
•etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń.
•etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i
rozpór ścian wykopu
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,10-0,20 m z
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać przy użyciu lekkich
ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza strefą przewodów do zagęszczania można
używać ciężkich ubijaków spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.
Metody ubijania gruntu:
Sprzęt

Ilość cykli

Zagęszczanie ręczne

Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m]
żwir, piasek

gliny, iły

3

0,15

0,10

50 - 100 kg

4

0,15

100 - 200 kg

4

0,20

ubijak wibracyjny

3

0,30

wibrator płaszczyznowy :

0,25

Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów wywieźć.
Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych.
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych z przyległych do wykopu terenów,
gdyż niekontrolowany ich napływ powoduje rozluźnienie podłoża pod układanym przewodem.
5.3.6Roboty wykończeniowe
Po wykonaniu robot ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego, łącznie z
odtworzeniem istniejących ogrodzeń!
Istniejącą nawierzchnię należy przywrócić do stanu istniejącego z wymianą uszkodzonych elementów na
elementy całe. Szczegółowy opis odtworzenia nawierzchni wg ST J-06.00.00.
Naruszona ziemię w miejscach wykopów należy rozplantować. W miejscach, w których podczas robót
przygotowawczych, została zdjęta warstwa ziemi urodzajnej, należy ją ponownie rozplantować w miejscu
wykopu.
W przypadku prowadzenia wykopów na terenach trawników lub innego zagospodarowania zielenią, po
wykonaniu robót, teren należy ponownie obsiać trawą.
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy należy naciąć w niej
o
o
poziomo lub pod kątem 30 -45 niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15-20 cm.
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłużone poza
krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na długości 15 – 20 cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie
ręczne lub mechaniczne.
Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
2
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6kg/1000 m skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawałowanie.

5.4Roboty montażowe
5.4.1Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót montażowych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia przewodów
powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co
najmniej równym odległości pomiędzy studniami.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić rury :
•ręcznie - rury o średnicy do 200 mm,
•mechanicznie – rury o średnicy powyżej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i
spełniać poniższe warunki:
−najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
−dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu - 7 m/s).
głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,20 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia
złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka w planie ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać dla przewodów
kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną
pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Konstrukcje odciążające – wykonać zgodnie z normą BN-73-8939-04
5.4.2Przewody z rur PVC
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich klas
wytrzymałościowych zgodnych z projektem, posiadania atestów dopuszczenia do stosowania, występowania rys
lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów.
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
•wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami
pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego
o
wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15 . Na bosym końcu rury należy przed połączeniem
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość końca. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku
oraz współosiowości łączonych elementów.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
kanału przed zamuleniem.
5.4.3Przewody z rur PE
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania robót montażowych.
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak
niż 0,3%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-B-03020:1981o
0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm
I tak przykrycie to powinno wynosić: w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją – projekt budowlano – montażowy.
Docieplenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją – PB + PW.
Sieć projektuje się z rur HDPE, PN-10, wykonanych w/g PN-EN 12201- 2:2004.
Rurociągi PE w zakresie średnic Ø90należy łączyć przez zgrzewanie:
- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czołowe;
- kształtki i tuleje kołnierzowe przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowo.

Węzły połączeniowe sieci PE z armaturą projektuje się żeliwne o połączeniach kołnierzowych 10 PN. Połączenia
kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć przez nałożenie powłoki asfaltowej 203 w/g PN-B24620:1998. Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą, stosując
ją zgodnie z instrukcją producenta. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. Połączenia
rurociągów PE z kołnierzami żeliwnymi należy wykonywać stosując tuleje kołnierzowe PE dogrzewane do
końcówek rur PE oraz wieńce dociskowe. Wszystkie połączenia kołnierzowe przy budowie sieci należy
zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta.
W miejscach zmiany kierunku należy stosować bloki oporowe betonowe stanowiące zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń hydraulicznych.
Betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi należy wysłać folią gr. 1 mm z PE.
Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu
miękkiego, w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693.
Zasuwy zlokalizowane poza studniami i zbiornikami należy wyposażyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynkę
uliczną należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytą betonową odciążającą.
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być
ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a)dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia
przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b)dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu
o
kielichowym) przekracza 2 kąta odchylenia.
o
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na zmianach kierunku:
−dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
o
−dla przewodów żeliwnych kształtek o kącie odchylenia większym niż 10 .
Nad przewodami ciśnieniowymi z tworzyw PVC, PE układać taśmę identyfikacyjną.

5.4.4Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami a także na
zmianach kierunku (dla Dn>80): dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla
o
przewodów żeliwnych i stalowych kształtek o kącie odchylenia większym niż 10 .
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym
zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m.
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma
warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu.
5.4.5Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą należy instalować:
w przepompowni
−
w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej
w innych miejscach wskazanych przez użytkownika sieci

Armaturę oznakować tabliczkami.
5.4.6Izolacje - Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami,
śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i
nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.
Połączenia rur żeliwnych powinny być dokładnie oczyszczone.

5.4.7Studzienki
Studzienki wykonać z elementów betonowych, żelbetowych i jako systemowe z PE, PVC lub PP.
Studzienki kanalizacyjne na kanałach należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej z elementów żelbetowych
kl. B-45 i jako systemowe z PE, PVC lub PP, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu
montażowego.
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia
montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z
budową kanałów.
5.4.7.1Komora robocza
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych – z
kręgów betonowych.
Przejście rur przez ściany komory roboczej studni należy wykonać poprzez "fabryczne" przejścia szczelne pierścień uszczelniający.
Płaszcz studni oraz przejścia przewodów przez ścianki studni muszą zapewnić całkowitą szczelność.
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki “80”.
5.4.7.2Komin włazowy
W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwiązania), komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m. Posadowienie
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej.
5.4.7.3Dno studzienki
Dno studzienki należy wykonać jako element prefabrykowany, systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Id=0,60 lub podsypce piaskowej grub. 30cm.
5.4.7.4Właz kanałowy
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej.
Na studniach stosować włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D 400 lub C 250 wentylowane, z pierścieniem
elastomerowym, blokadą przy otwarciu i zamknięciem antywłamaniowym. Do regulacji wysokościowej oraz
regulacji kąta pochylenia włazów zlokalizowanych w jezdniach stosować pierścienie dystansowe z tworzywa
sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM.
Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza się włazy z wypełnieniem
betonowym.
5.4.7.5Stopnie złazowe
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w
kominie powinien być stopniem skrzynkowym.
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową.
5.4.8Studnie rozprężne
Lokalizacja oraz wykonanie studni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.
Wykonanie studni zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.6.
Posadowienie systemowej podstawy studni, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa z zagęszczeniem do Is=1,0.

5.4.9Izolacje
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg
PN-C-96177 [6].
5.4.10Przepompownie ścieków sanitarnych
Montaż przepompowni z betonowym zbiornikiem zgodnie z Instrukcją Producenta.
Przed wykonaniem wykopu do montażu pompowni, wokół jej lokalizacji należy zabić ścianki szczelne stalowe do
głębokości 1,5m pp posadowienia zbiornika. Ścianki szczelne pozostawić w wykopie.
Zakłada się całkowitą wymianę gruntu w miejscu posadowienia przepompowni. Istniejące grunty należy wybrać i
wymienić na pospółkę żwirową o dobrym uziarnieniu.
Zbiornik należy posadowić w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na 16,0 cm warstwie piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Is=1,0 (zastosować odpowiednio do warunków
wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W razie konieczności wykonać fundament betonowy. W
przypadku niekorzystnych warunków gruntowych w poziomie posadowienia, grunt, po częściowej wymianie na
pospółkę żwirową, zazbroić geomembraną.
Pompownie posadowione na gruntach nośnych nie wymagają przygotowania specjalnego fundamentu - dno
wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę 16,0cm warstwy piasku stabilizowanego cementem o
Rm=1,5MPa z zagęszczeniem do Is=1,0.
W przypadku gruntów nienośnych należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę żwirową do stropu warstwy
nośnej lub nie mniej niż 60 cm na szerokość Ø zew. pompowni +2,0m. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia Is≥0,97. W przypadku głębszego zalegania gruntów nienośnych wymieniany grunt układać na
materacu z kiszki faszynowej Ø15 cm. Całość (materac z kiszki oraz grunt) należy zabezpieczyć geowłókniną z
zakładem min. 30 cm. Podbudowa właściwa jak wyżej.
Na odpowiednio przygotowanym podłożu, po sprawdzeniu rzędnych, należy ustawić korpus pompowni,
podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a następnie zasypać wykop starannie
zagęszczając. Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając do
uszkodzenia połączeń rur. W przypadku występowania wód gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie
wymagają stosowania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej.
Przy montażu przepompowni dostosować się do wytycznych producenta. W przypadku wysokiego poziomu
wód gruntowych pompownie zabezpieczyć przed wypłynięciem.
Istniejące grunty organiczne po wybraniu należy wymienić na pospółkę żwirową o dobrym uziarnieniu. Nie
dopuszcza się zasypania zbiorników gruntami organicznymi.
Obsypywanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń
rur. W przypadku występowania wód gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie wymagają stosowania
zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej.

Wokół zbiorników PEHD przepompowni przydomowych wylać balast betonowy z chudego
betonu w ilości co najmniej 0,15m3/zbiornik.
5.5Wykonanie kanału metodą bezwykopową
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem kanalizacji metodą bezwykopową.
Zakres wykonywanych robót:
10.Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentację techniczną,
11.Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych na terenie kolejowym lub indywidualnym projektem
opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem,
12.Składowanie materiałów w miejscu budowy zgodnie z punktem 2.20,
13.Wykonanie wykopu dla komory przeciskowej (przewiertowej), ewentualnie przewiert z wnętrza studni
betonowej;
14.umocnienie i odwodnienie wykopu;

15.zabezpieczenie torów kolejowych w obrębie metody bezwykopowej za pomocą konstrukcji odciążających
(w zależności od wymagań gestora linii kolejowej) – D.P. nie przewiduje
16.wykonywanie przecisku (przewiertu), zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią,
17.łączenie odcinków rur przeciskowych (przewiertowych), za pomocą spawania (spoiny czołowe klasy III) lub
zgrzewania (rury PE),
18.montaż rury wewnętrznej – przewodowej (rury przewodowe „przeciągać” w rurach ochronnych na płozach z
twardego PE. – D.P. nie przewiduje
Rury osłonowe zabezpieczyć od zewnątrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym. –
D.P. nie przewiduje
Połączenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających i manszety. –
D.P. nie przewiduje

5.6Próba szczelności kanałów
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

5.7Próba szczelności rurociągów tłocznych
Próbę ciśnienia przewodów należy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa w/g PN-B-10725:1997 „Wodociągi.
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie zakończonej próbie należy sieć przepłukać.

5.8Ochrona przed korozją
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych należy zaizolować w gruntach
suchych 3 x roztworem do gruntowania i izolacji.
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 4 x roztworem do gruntowania i izolacji
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz
lakierem bitumicznym.
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0.5 m. ponad
najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach.
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0.1m.
5.9Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zgodnie z opisem w punkcie 5.3.5. niniejszej ST.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
6.0.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową:
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia
przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją,
wykonania wylotów, studzienek oraz montażu przepompowni.
•Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
•Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy.
•Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony
rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B02480:1986. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu.
•Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do

powierzchni terenu.
•Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału,
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.
•Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotności zagęszczonego gruntu.
•Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
•Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.
•Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości
(z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w
profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
•Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
•Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w
poszczególnych studzienkach.
•Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację.
Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin
okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
•Badania w zakresie montażu pompowni należy wykonać zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.
•Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i sprawdzić przez
oględziny zewnętrzne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
−odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż
± 5 cm,
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
−odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
−odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
−odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
−odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
−wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z pkt 5.5.6,
−rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0.
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji są:
•m (metr)rurociągu lub kanału danego typu i średnicy;
•m (metr) kanału danego typu i średnicy wykonanego metodą bezwykopową;
•złącz. (złączenie) połączenie rur polietylenowych;

•szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;
•m (metr) rury ochronnej;
•dm3 (decymetr sześcienny) pianki poliuretanowej;
•m (metr) taśmy identyfikacyjnej;
•szt. (sztuka) bloku oporowego sieci podziemnej;
•m3 (metr sześcienny) wylewki poziomującej, fundamentu;
•złącz. (złączenie) połączenie rur polietylenowych;
•szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu;
•szt. (sztuka) studni rozprężnej lub studni z wentylatorem
•kpl (komplet) zwieńczenia;
•stud. (studnia) studnia betonowa danej średnicy;
•szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu;
•odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy;
•kpl (komplet) armatury, wyposażenia studni;
•kpl (komplet) przepompowni lub tłoczni.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania ogólne" pkt 8.0.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.1Wymagane dokumenty
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
•Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót
obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczoodbiorcze;
•dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480:1986;
wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża
gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój
podłużny terenu;
•Dziennik Budowy;
•dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów;
•dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną
objętość wód infiltracyjnych;
•protokół przeprowadzonego badania szczelności;
•inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną;
•przegląd kamerą TV całego nowowybudowanego kanału sanitarnego, przedstawienie wyników (zapis na
nośniku elektronicznym).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne" pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiałów
oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 9.
Wszelkie ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych oraz:
•wytyczenie trasy;
•oznakowanie robót;

•roboty pomiarowe
•zakup, dostarczenie i składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania,
•dostarczenie sprzętu
•wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne;
•zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych;
•rozbiórkę i odtworzenie ogrodzenia;
•transport gruntu na wymianę i podsypkę;
•wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu,
•utrzymanie wykopu w stanie suchym,
•demontaż istniejącej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
•przygotowanie podłoża;
•wykonanie izolacji studni, zbiornika przepompowni;
•ułożenie rur, montaż studni, kształtek, armatury;
•wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych;
•wykonanie próbnych przekopów w miejscu lokalizowania komór przeciskowych (przewiertowych) z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejącego uzbrojenia,
•wykonanie komór przeciskowych (przewiertowych),
•wykonanie izolacji na rurach stalowych osłonowych,
•ułożenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawcę technologii robót)
•montaż rury przewodowej na płozach z zabezpieczeniem końców łańcuchami uszczelniającymi oraz manszetą,
•zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną;
•przegląd kamerą TV nowo ułożonych kanałów sanitarnych wraz z zapisem na nośniku elektronicznym;
•transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu i utylizacji;
•doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
•zagospodarowanie terenu wokół przepompowni;
•koszt nadzoru Użytkownika;
•koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych;
•przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
•wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej;
•wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1Polskie normy
1.PN-EN 12620+A1:2008
2. PN-EN 13043:2004

3.

PN-B-11112:1996

6.
7.

PN-B-24625:1998
PN-EN 124:2000

8. PN-H-74051-02:1994
9. PN-EN 13101:2005
11. BN-62/6738-03,04, 07
12. BN-86/8971-08
13. PN-EN 752:2008
14. PN-EN 1610:2002
15. PN-EN 124:2000

Kruszywa do betonu (oryg.)
Kruszywa
do
mieszanek
bitumicznych
i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
Stopnie
do
studzienek
włazowych
Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodności
Beton hydrotechniczny
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i
żelbetowe.
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

16. ISO 4435:1991
17. PN-EN 1401-1:2009

18. PN-B-06050:1999
19. PN-B-10736:1999
20. PN-86/B-02480

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
Rury i kształtki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego
bezciśnieniowego
odwadniania
i
kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVCU). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Roboty
ziemne.
Wykopy
otwarte
dla
przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.

10.2Inne dokumenty
21.

22.

23.
24.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg
(październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)
Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30
lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” Warszawa,
1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.
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R.10.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z
rozbiórką elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej
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 dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką.
W zakres Robót związanych z rozbiórką wchodzi:
−rozbiórka istniejących rurociągów i kanałów
−rozebranie istniejących studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, zbiorników bezodpływowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
- nie dotyczy
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1.
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację
Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST.
4.2.
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1.
Roboty rozbiórkowe elementów infrastruktury podziemnej obejmują usunięcie wszystkich kolizyjnych i
wyłączonych z eksploatacji urządzeń , w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.
Urządzenia należy usuwać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego
dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i
powinny zostać usunięte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarządzającego infrastrukturą na odl. nie
dalej niż 5 km.
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
ST. W przypadku usuwania urządzeń zlokalizowanych w pasach drogowych należy przewidzieć w miejscu wykopu
wymianę i uzupełnienie gruntu na pospółkę żwirową zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1.
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
3
-- m (metr sześcienny) elementów betonowych - do demontażu;
- m (metr) kanału, rur - do demontażu;
− szt. (sztuka) przebicia otworów w studni z betonu
3
- m (metr sześcienny) zdemontowanych urządzeń – odwóz.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne"
9.1. Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje:
•oznakowanie miejsca robót,
•rozebranie elementów zgodnie z przedmiarem
•segregacja materiałów z rozbiórki do odzysku i odpadów,
•zakup i transport materiałów na odtworzenie
•odtworzenie wszystkich elementów
•wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odl. do 5km
•uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
•opłatę za utylizację i przyjęcie gruzu na wysypisko.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Środowiska.

pkt. 9.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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P-05.00.00.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

P-05.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
135. WSTĘP
135.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania ogrodzenia przepompowni z siatki
powlekanej zawieszonej na drutach naciągowych i słupkach stalowych oraz montaż żurawika na fundamencie
betonowym.
135.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 135.1.
135.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie:
-montaż ogrodzenia
- Montaż bramy
−montażu żurawika.
135.4 Określenia podstawowe
135.4.1 Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skośnym,
o wielkości oczek max 40x40 mm.
135.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" .
135.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" . Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót
budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
136. MATERIAŁY
136.1. ogrodzenie o wysokości 1,5-1,6 m wykonane z siatki ogrodzeniowej na panele ocynkowane 3D, grubość
drutu 4 – 5 mm. Ogrodzenie wyposażyć w typową bramę ogrodzeniową, rozwierną wypełnioną panelem,
posiadającą możliwość założenia kłódki zamykającej. Brama ocynkowana ogniowo. Rama skrzydła i słupki bramy
- profil stalowy. Wymiary bramy: szerokość - 3,00 m, wysokość – 1,50-1,60 m.
2.2. Słupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30x30x120 cm z betonu B20.
2.3. Żurawik o unosie dostosowanym do wagi sprzętu, dla potrzeb którego jest zamontowany. Zaprojektowano
żurawik wykonany ze stali kwasoodpornej (wg AISI 304 lub AISI 316). Wymiary i wysięg ramion wg karty
katalogowej dołączonej do projektu.

1.12.4. Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu należy stosować
cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów
klasy niższej niż B-30.
2.5. brama ogrodzeniowa, rozwierna wypełniona panelem, posiadająca możliwość założenia zamku w bramie.
Brama ocynkowana ogniowo. Rama skrzydła i słupki bramy - profil stalowy. Wymiary bramy: szerokość - 3,00 m,
wysokość – 1,50-1,60 m. Brama wyposażona w blokady i odbojniki.
136.5. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
136.6. Kruszywo
Kruszywo łamane, żwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 12620+A1:2008. Marka kruszywa nie może
być niższa niż klasa betonu.

137. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" .
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych.
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i
siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu,
żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania
dołów pod słupki.
138. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" .
Mechaniczny samochodem samowyładowczym.
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST i umową.
Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
139. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
139.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć
wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gł. ok. 1,2 m.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne,
bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odległości około
2,40 m dla ogrodzenia z siatki.
139.2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na długości
terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spadków linię wierzchołków dostosować do spadku
terenu. Słupki dokładnie obetonować betonem B20.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu
naciągowego.
139.3 Montaż bram
Zastosować bramy z siatki w ramach stalowych , wysokości 1,50 lub 1,75 m,
szerokości 5,00 i 3,00 m oraz furtki 1.00 m, zaopatrzone w rygiel z kłódką oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.
139.4. Rozpięcie statki ogrodzeniowej
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
Siatka powinna być rozpięta na wysokości 5 cm nad cokołem betonowym 6x 30 cm.
140. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
140.1. Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie
wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- poprawność ustawienia słupków
prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki,
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.
- prawidłowości utwardzenia i ukształtowania terenu
- usytuowania uzbrojenia podziemnego

140.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
141. OBMIAR ROBÓT
141.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
141.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia,
wyłączając bramę i furtkę, dla której jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy].
W przypadku montażu żurawika jednostką obmiarową jest kpl [komplet] i m3 stopy fundamentowej.
142. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli
materiałów i robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
143 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" .
144. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
2. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego
przeznaczenia
3. PN-M-62054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego
przeznaczenia wymagania i
badania
4. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub
i wkrętów
•BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
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WYMAGANIA OGÓLNE
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona i utrzymanie robót
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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1.1.

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych budowy oporowych ścian żelbetowych
i wykonania ogrodzenia ,obejmująca:
- roboty ziemne
- wykonanie ścian oporowych żelbetowych
- wykonanie ogrodzenia

1.2.

Dokumentacja projektowa
Na potrzeby inwestycji został opracowany projekt budowlany. Przekazana
kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w spisie treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak
należy ją rozpatrywać.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną oraz za ich
zgodność :
1. z dokumentacją projektową,
2. specyfikacją techniczną ( ST )
3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowa Specyfikacja Techniczną
( SST )
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane
na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

2.
2.1.

WYMAGANIA OGÓLNE
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

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

2.2.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

2.3.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

2.4.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

2.5.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla całego zadania inwestycyjnego
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrębne przepisy
szczegółowe.
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2.6.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
3.1.

MATERIAŁY

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa
dopuszczające je do powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej oryginały
deklaracji zgodności, stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obsługi wbudowanych
lub zainstalowanych materiałów i urządzeń.
3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i
terenach osób trzecich na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć
kierowców pojazdów wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKRES ROBÓT ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
45262310 - Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaż zbrojenia
45321000-3 - Roboty izolacyjne.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe
4.1. Roboty przygotowawcze i konstrukcyjne
4.1.1. Podkłady –
Na ubitym gruncie rodzimym ułożyć beton podkładowy klasy min C8/10 o gr. 10cm.
Dopuszcza się wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM II/32,5R o
konsystencji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.
4.1.2. Ściana oporowa –
Wylewane żelbetowe z betonu towarowego klasy C20/25. gęstoplastycznej i
stosunku W/C < 0,65, dokładnie wibrowane. Całość zbrojona krzyżowo prętami
żebrowanymi ze stali klasy A-IIIN. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm. Pręty
łączyć mijankowo, zakłady jak dla elementów rozciąganych.
Dopuszcza się wykonanie zbrojenia z mat zgrzewanych pod warunkiem zachowania
w obu kierunkach stopnia zbrojenia nie mniejszego niż wskazany w projekcie.
Ewentualne raki i ubytki na powierzchni widocznej ścian wypełnić zaprawami
naprawczymi do stosowanie zewnętrznego
Dopuszcza się możliwość zastosowania elementów prefabrykowanych pod
warunkiem opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego uzgodnionego z
autorem projektu budowlanego

4.2. Roboty izolacyjne
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4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa –
Całą powierzchnię betonową zagruntować masa dyspersyjna asfaltową o min 20cm
powyżej docelowego poziomu terenu. Na zewnętrznej powierzchni elementów
żelbetowych należy wykonać izolacje pionową z dyspersyjnej masy asfaltowokauczukowej, wodorozcieńczalnej, zgodnie technologią producenta – najpierw
zagruntować roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem a następnie
zaciągnąć całą powierzchnie gotową masa bez rozcieńczania.
Na liniach dylatacji należy założyć taśmy dylatacyjne

4.3. Roboty wykończeniowe
4.3.1. Ogrodzenie, furtka
Projektuje się ogrodzenie z paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych
ocynkowanych Ø 5 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm. Ogrodzenie o
wysokości 1,5m. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są przetłoczenia, które
znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego walory estetyczne.
Liczba przetłoczeń, dla paneli do wysokości 1,50m min 2, dobrana w celu
zachowania właściwej stabilności i sztywności. Szerokość paneli zróżnicowana.
Słupki stalowe z kształtownika prostokątnego 60x40 mm lub Ø48 mm, zamkniętego
od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości
słupków dostosowane są do wymiarów paneli. Rozstaw osiowy słupków w
ogrodzeniu panelowym zróżnicowany. Dopuszcza się inny rozstaw słupów. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe.
Zaprojektowano słupki zabetonowane w ziemi. Doły pod fundament słupków
30x30x100. Część wystającą ponad poziom terenu min 10cm wykonać w deskowaniu
kwadratowym. Fundament betonować betonem klasy C12/16, górna powierzchnię
wyprofilować ze spadkami na zewnątrz. Górna powierzchnię zatrzeć na gładko.
Furtka o wymiarach 150x150cm z rur stalowych ø42,4/3mm. Wypełnienie: panele
zgrzewane z drutów pionowych i poziomych ocynkowanych Ø 5 mm w formę kraty o
oczkach 50x200 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy ogrodzenia narażone są na stałe oddziaływanie
czynników atmosferycznych. Dla odpowiedniej trwałości wymagane jest dokładne
zabezpieczenie antykorozyjne.
Na powierzchni metalu mogą występować następujące szkodliwe
zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza, wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pył
oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia powinny być usunięte z
powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich obecność pod pokryciem malarskim
powoduje ujemne skutki.
Powłoka ochronna spełnia tylko wtedy swoje zadanie i
chroni metal przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze przygotowaną powierzchnie.
Konstrukcję stalową po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystości
zabezpieczyć za pomocą powłok malarskich np.:
- Farba Ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna stosować 2x, minimalna grubość
powłok. 100 µm
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania stosować 3x, minimalna grubość
powłok 100 µm
lub
- Emalia Poliwinylowa ogólnego stosowania stosować 3x, minimalna grubość powłok
100 µm
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej można wykonać również
przy użyciu zestawu farb cynkowych posiadających aprobatę IBDiM. Zestaw
winien zawierać warstwy podkładowe i nawierzchniowe, o łącznej grubości min
425 µm.
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Dopuszcza się inną technologię zabezpieczenia antykorozyjnego, pod
warunkiem posiadania przez dany zestaw malarski aprobaty IBDiM i
zapewnienia podobnej trwałości.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.2.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i
materiały, które:
•posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,
•posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
•znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.3.. DOKUMENTY BUDOWY
5.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
5.3.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Zasady określania ilości robót
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
1. pozwolenie na budowę,
2. protokoły przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoły odbioru robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6.operaty geodezyjne,
7. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7

5.4.

ODBIÓR ROBÓT
5.4.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
•odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
•odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
•odbiorowi częściowemu,
•odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
•odbiorowi po upływie okresu rękojmi
•odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
5.4.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy) zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.5.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

lub

uzupełniające

będą

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
5.4.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.1.

Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

6.2.

Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

6.3.

Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Opracował :
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
J-06.00.00.
ROBOTY DROGOWE

J.06.02.04. Rozbiórka elementów dróg
J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
J.06.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
J.06.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
J.06.05.01. Podbudowy i ulepszone podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
J.06.02.02. NAWIERZCHNIE z brukowej kostki betonowej lub płyt beton.
J.06.01.03. Krawężniki betonowe na ławie z oporem

str. 59
str. 61
str. 64
str. 71
str. 77
str. 82
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J.06.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z rozbiórką elementów dróg.
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 dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką
elementów dróg.
W zakres Robót związanych z rozbiórką elementów dróg wchodzi:
− rozebranie nawierzchni z kostki bet.
− rozebranie podbudowy z kruszywa
− rozebranie krawężników na podsypce cem-piask. z ławami z bet. C12/15
− rozebranie obrzeży betonowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
- nie dotyczy
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1.
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien
uzyskać akceptację Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
4.2.
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich
warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, obrzeży w stosunku do których zostało to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodników z płytek
chodnikowych, w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne
prowadzenie robót rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i powinny zostać
usunięte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarządzającego drogą, na odl. nie dalej niż 5
km.
Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosować należy nowe materiały do wykonania fundamentów
betonowych i słupków. Słupki betonowe po rozebraniu należy wywieźć i zastąpić je słupkami stalowymi.
5.2.Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły
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(wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".
5.3.Przestawienie słupa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pod ścisłym nadzorem
odpowiednich służb technicznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1.
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
2
− 1 m (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,
− 1 m (metr) rozebranego krawężnika ulicznego lub obrzeża,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne"

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje:
-oznakowanie miejsca robót,
-rozebranie elementów zgodnie z wykazem p. 1.3,
-segregacja materiałów z rozbiórki do odzysku i odpadów,
-zakup i transport materiałów na odtworzenie ogrodzenia
-odtworzenie wszystkich elementów ogrodzenia
-wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odl. do 5km
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
-opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Środowiska.
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J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
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 dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję odtwarzanego terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
- nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.
Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych
innego sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
- nie występuje
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystąpienia do Robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przez
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie podłoża
Przygotowane w ramach Robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń,
błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.3. Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, według normalnej próby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosił Is ≥ 1,00 Wskaźnik zagęszczenia określać
zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o
więcej niż:
2
m
- w gruntach niespoistych
- w gruntach spoistych

± 2% ,
0%, - 2%

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia, dla których trudne jest pomierzenie
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io równego stosunkowi
modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z załącznikiem B
normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io≤2,2 przy czym wartość
E2 powinna wynosić: E2≥100MPa
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do
układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1.
Tabela 1
Lp
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szerokość
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Zagęszczenie, wilgotność gruntu

10 razy na 1 km
co 20 m
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
w 2 punktach na dziennej działce roboczej lecz nie
2
rzadziej niż raz na 600 m

6.1.1. Szerokość profilowanego podłoża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm.
6.1.2. Równość
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
± 0,5%.
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6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm i - 2 cm.
6.1.5. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.1.6. Wilgotność
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-77/B-06714/17. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt.
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego
podłoża.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości
wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika
odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca
pobrania próbek.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
2
Cena jednostkowa wykonania 1 m podłoża obejmuje:
−prace pomiarowe i przygotowawcze,
−profilowanie podłoża,
−zagęszczenie podłoża,
−usunięcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie
−wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-88/B-04481
2. BN-77/8931-12
3. PN-77/B-06714/17
4. BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.
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J.06.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

4.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy.

5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST A00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

8.2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− żwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
− miał (kamienny).

9.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

17

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11112 [4].

10.2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

11.2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZĘT
12.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

13.3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
−płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
14.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

15.4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

16.4.3. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić
lub rozciąć geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT
17.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

18.5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
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Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

19.5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością
wody i równomiernie wymieszać.

20.5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości po zagęszczeniu,
−
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

21.5.5. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie
drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone
w ST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma
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geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża
gruntowego.

22.5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się
ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to
znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po
już ułożonym materiale.

23.5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z
geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
24.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

25.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

26.6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

1

Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
Szerokość warstwy
10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie
*)
planie

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
2
kruszywa
rzadziej niż raz na 600 m

Lp.

*)

osi

10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem:
2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1
cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej
nie powinny mieć takich uszkodzeń.

27.6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
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wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
28.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

29.7.2. Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
30.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

31.9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1m warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
2
Cena wykonania 1m warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
32.10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12
33.10.2.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Inne dokumenty

9.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986r
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574/6771-04
.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

666/6775-01
.

Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

780/6775-03/01
.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

880/6775-03/02
.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe

80/6775-03/04
9
.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

168/8931-04
0
.

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

177/8931-12
1
.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
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 dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inżyniera.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona
według wg PN-B-06714-15, powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczególnienie właściwości
1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
2
3

Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż

5

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub
II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej
niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

6

7
8
9
10

Wymagania
od 2 do 10
5
35
1
od 30 do 70

Badania wg
PN-B-06714-15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

35
30

PN-B-06714-42

3

PN-B-06714-18

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
5
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż
1
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
80
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 (dla grub. 15 cm)
120
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 (dla grub. 20 cm)

PN-B-06714-19
PN-B-06714-28

PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. (nie wymagane badania)
2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa
W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa należy wykonać odcinek próbny po przeprowadzeniu badań
cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników
z wymaganiami określonymi w pkt.2.2.
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka próbnego.
Wymagane wyniki :
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-moduł pierwotny
E1  100 MPa ,
-moduł wtórny E2  180 MPa ,
oraz Io  2,2
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotności optymalnej podczas zagęszczania  2%.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy
stosować następujące rodzaje sprzętu:
1. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

2. równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Kierownika Projektu do
rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić
spycharki.
3. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
4. płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach
trudnodostępnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST "Warstwa mrozoochronna" lub
wymagania określone w ST „Warstwa odsączająca” w przypadku dróg dojazdowych.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST.
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane wcześniej. Paliki
lub szpilki powinny być ustawione wzdłuż osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków do wytyczania robót w odstępach nie większych niż 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
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sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o
odpowiednich właściwościach.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości 20 cm po zagęszczeniu, odpowiednim
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno
być równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,03 dla całego
przebudowywanego odcinka dróg.
Nośność podbudowy badana wg BN-8931-02 (płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać
warunkom:
a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzeń:
-moduł pierwotny E1  100 MPa,
-moduł wtórny E2  180 MPa

oraz: I o =

E2
≤ 2,2
E1

oraz: I o =

E2
≤ 2,2
E1

b) dla pozostałych dróg
-moduł pierwotny E1  80 MPa,
-moduł wtórny E2  140 MPa

moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 - 0,35 MPa .
Obliczenie wyników wg wzoru :
E1, II = (3p/4s)D
w którym :
D - średnica płyty ( mm ) , p. - przyrost obciążenia ( MPa); s - przyrost odkształcenia ( mm ),
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
-stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
-określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
-ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.
2
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 200 m do 400 m , a długość nie powinna być
mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
−kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej
działce roboczej za pomocą analizy sitowej; wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1, należy kontrolować
stopień przekruszenia kruszywa,
−wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej
dziennej działki roboczej,
−kontrolę zagęszczania i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać
dwa razy na każdej działce roboczej; powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,
−właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy
badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa,
−kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w
końcowej fazie zagęszczenia co 50 m i miejscach wątpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubości w
przekroju 10% grubości projektowanej,
−kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokości mierzonej od osi drogi nie powinny przekraczać + 10 cm w stosunku do
szerokości projektowanej;
−kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchyłki -1
cm,
−kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 20 m; dopuszczalne
odchyłki spadku  0,5 %,
−kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 50
m; dopuszczalne nierówności pod łatą 11 mm.
−kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchyłki pod łatą 11 mm.
−kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
głównych łuków poziomych; nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
5cm.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie.
6.3.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy.
6.3.3. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy
Wszystkie wyniki badań zagęszczenia warstwy podbudowy powinny dać prawidłowe wyniki.
W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dało wynik negatywny warstwę
należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy.
6.3.4. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu.
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy)
mechanicznie o określonej w pkt. 1.3. grubości.

podbudowy

z

kruszywa

stabilizowanego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,
-przygotowanie mieszanki,
-transport i rozłożenie w korycie,
-profilowanie,
-zagęszczenie,
-badania materiałów, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
-oznakowanie robót .
10. Przepisy związane
1. PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
2. PN-B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
3. PN-B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
4. PN-B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
5. PN-B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
6. PN-B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
7. PN-B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
8. PN-B-06714/42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles.
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
12. BN-68/8931-04Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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J.06.05.01. PODBUDOWY ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża z
gruntu stabilizowanego cementem.
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 obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem w miejscach określonych w
Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z
optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem
i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.
1.4.2.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.3.Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne można uznać grunty, które spełniają
wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla gruntów do stabilizacji.
Lp.
Wyszczególnienie właściwości
1.
Uziarnienie
−ziarn przechodzących przez sito #50 mm, %
−ziarn przechodzących przez sito #25 mm, %
−ziarn przechodzących przez sito #4 mm,%
−ziarn przechodzących przez sito 0,25 mm
−ziarn przechodzących przez sito 0,05
−zawartość części mniejszych od 0.002 nie więcej niż
2.
3.
4.
5.
6.

Granica płynności poniżej, %
Wskaźnik plastyczności, %, poniżej
Wskaźnik stężenia jonów wodorowych pH
zawartość części organicznych, %, poniżej
Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3, %, poniżej

Wymagania
100
85-100
50-100
10-100
0 -100
20
40
15
5-8
2
1
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2.2. Cement
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy, spełniające wymagania PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Klasa cementu

Lp.

Właściwości

1

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

16
16
16

2

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

32,5

3

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

32,5

4

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do
robót.
2.3.Woda
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez
zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.
2.4. Dodatki ulepszające
STOSUJE SIĘ DODATKI ULEPSZAJĄCE PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INŻYNIERA
−wapno wg PN-B-30020,
−popioły lotne wg PN-S-96035,
−chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności. producenta.
2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

3.1.

Do wykonania podłoża należy użyć następującego sprzętu:

5. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

6. równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.

7. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
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8. płyty

wibracyjne
trudnodostępnych.

lub

ubijaki

mechaniczne

do

zagęszczania

w

miejscach

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
4.2. Transport wody
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to
powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający
przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Założenia ogólne
Warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy gdy
o
temperatura powietrza spadła poniżej 2 C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów
deszczu. Nie należy rozpoczynać układania warstwy gruntu stabilizowanego cementem, jeżeli prognozy
o
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2 C w czasie najbliższych 7 dni.
5.2. Przygotowanie materiałów do mieszanki
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inżyniera w terminie 30 dni przed
rozpoczęciem robót.
Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie R28,
wskaźnik mrozoodporności, max. gęstość objętościową mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I
lub II metoda wg PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw.
5.3. Przygotowanie mieszanki
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą
laboratoryjną.

34.Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8% w stosunku do
masy suchego gruntu. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania
wytrzymałościowe określone w p. 6.2.4, przy jak najmniejszej zawartości
cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.
5.4. Zagęszczanie
Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem jednej godziny od
chwili dodania wody do mieszanki.. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki W z1,00
według I lub II próby Proctora, przy wilgotności optymalnej z tolerancją  1%. Badanie prowadzimy
bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania.
5.5. Pielęgnacja wykonanej warstwy
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Pielęgnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w
ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.
Inne sposoby pielęgnacji mogą być zastosowane przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji
Inżyniera.
W okresie pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej
warstwie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić pełne badania stosowanych
materiałów (zgodnie z pkt. 2), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja
może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu
mieszanki.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość i zakres badań

35.Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 3
Tablica 3. Częstotliwość badań w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.
Częstotliwość badań
Lp
Wyszczególnienie badań
Minimalna ilość badań na dziennej
działce roboczej
1.
Uziarnienie gruntu *
1
2.
Wilgotność mieszanki gruntu z cementem
1
3.
Jednorodność i głębokość wymieszania
2
4.
Zagęszczenie warstwy
2
5.
Wytrzymałość 28-dniowa
1 seria
6.
Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem
w przypadkach wątpliwych
7.
Badania właściwości gruntu
dla każdej partii i przy każdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa
8.
Badania cementu
przy projektowaniu składu mieszanki i
przy każdej zmianie
9.
Badania wody
dla każdego wątpliwego źródła
* próbki do badań uziarnienia gruntu pobierać z mieszarki przed dodaniem cementu
6.2.2. Badanie gruntu
Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone w
tablicy 1 i opracować nowy skład mieszanki.
6.2.3. Zagęszczenie mieszanki
Zagęszczenie mieszanki zgodne z pkt. 5.5.
6.2.4.Próbki do badań należy pobrać w miejscu wbudowania. Próbki w ilości 3 szt. (1 seria), należy
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012
6.2.5. Mrozoodporność warstwy gruntu
W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inżyniera należy pobrać dodatkowe próbki w celu
zbadania mrozoodporności.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża
stabilizowanego cementem o grubości 15 cm.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1.
Odbioru warstwy dokonuje Inżynier na zasadach Robót zanikających i ulegających
zakryciu określonych w ST A-00.00 „Wymagania Ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−oznakowanie robót,
−spulchnienie gruntu,
−dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
−dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,
−wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
−zagęszczenie warstwy,
−pielęgnacja wykonanej warstwy
−przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.
2.
PN-B-19701
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
3.
PN-B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
4.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
−BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
−PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
−PN-B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
−PN-B-30020 Wapno.
−PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu.
−PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
−BN-75/8931-03
Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i rodzaje badań.
−BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
−PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego.
−PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
−PN-B-06714-28
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą
bromową.
−BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
−PN-B-06714/00
Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
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J.06.02.02 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ LUB PŁYT BETON.
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i plyt betonowych
jomb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy
wykonać :
a) nawierzchnię z kostki bet. grub.8cm na podsypce cem.-piask. gr.3cm
b) nawierzchnię z płyt bet. jomb napodbudowie

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST A-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o
takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
−na długości
 3 mm,
−na szerokości  3 mm,
−na grubości
 5 mm.
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki bezfazowej o grub. 8 cm w kolorze szarym.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
1

2
3

4

Cechy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
więcej niż

Wartość
60
50
4

brak
5
20
4

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niż 1.00 według normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do
użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w ST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
−głębokości koryta:
−o szerokości do 3 m:
 1 cm,
−o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
−szerokości koryta:  5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:
−pomierzenie szerokości spoin,
−sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
−sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
−sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1 Sprawdzenie równości chodnika i ścieżki
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300
2
m ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika lub
ścieżki rowerowej. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,6 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
 3 cm.
6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
2
każde 150 do 300 m chodnika lub ścieżki roweroweji w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub ścieżki rowerowej z
brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
−wykonanie koryta,
−wykonanie podsypki,
−ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
−przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

5.
6.

PN-B-32250
BN-68/8931-01

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty techniczne na dostarczany materiał
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J.06.01.02 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
krawężników na ławie z oporem.
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 umożliwiające i mające na celu
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi:
1. ustawienie krawężników betonowych prostokątnych, ściętych 15x30x100 cm na ławie
betonowej B-15 z oporem
2. ustawienie krawężników kamiennych z rozbiórki na ławie betonowej B15 z oporem
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych
od jezdni.
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inżyniera.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników,
betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający
jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.

Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną
IBDiM.
2.2. Krawężniki betonowe

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy,
jednowarstwowy, gatunku I.
Na zjazdy należy stosować krawężniki o wyokrąglonej krawędzi czołowej.
Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:
klasa nie niższa niż B 30 ,
nasiąkliwość nie większa niż 4%,
mrozoodporność nie niższa niż F 150,
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ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5,mm.
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
• dla wysokości ± 3 mm,
• dla szerokości i długości ± 8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów
należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć
zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
• 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,
• 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z
piasku wg PN-B-06711.
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej należy stosować bitumiczną masę zalewową wg BN74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D100 lub mieszaninę asfaltów drogowych
tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-C-04134 wynosiła 90÷120 w temperaturze 25°C.
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną gatunku
II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłuszczowe,
żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej:
• temperatura mięknienia PiK – 54 ÷ 65°C,
• płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180°C,
• spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczać
10 mm,
• zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180 ÷ 200°C bez utraty właściwości,
• odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,
2.5. Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki 20x30x100 posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Ława wykonana z
betonu klasy B-15 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:
• cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg
PN-B-19701,
• kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka
ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu
cementu i wody,
• wody wg PN-B-32250,
• można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadających aprobatę techniczną IBDiM.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach
transportowych.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN88/6731-08.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1. Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
• betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
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• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
• koparko-ładowarek - do transportu krawężników na placu budowy,
• nosideł.
3.2. Do wytwarzania betonu na ławy:
• wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w
urządzenia do wagowego dozowania składników,
• samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.1. Transport materiałów
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i
przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich
załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
• oznaczenie (określenie) wyrobu,
• znak wytwórni,
• datę produkcji.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy
wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki
należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin
od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy
zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min.
Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej
pogody.
5.2. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubości 5 cm po zagęszczeniu.
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 ÷ 8 mm, minimum co 50 m stosować
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm.
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą.
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Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do niezależnego
laboratorium 6 próbek krawężników, o wadze 1-2 kg.
Wyniki badań Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji.
Należy sprawdzić:
1. krawężniki betonowe:
• wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021,
• kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021,
• Aprobaty Techniczne
• w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.
2. materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:
• wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą
partię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w
przypadkach wątpliwych,
• konsystencję betonu - przy każdym załadunku,
• właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
• piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PNB-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość
zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do
robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,
• wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7
i 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość
powinna wynosić min. R7 ≥ 10 MPa, R28 ≥ 14 MPa.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej
Należy sprawdzić co 20 mb:
1. zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową;
dopuszczalne odchyłki niwelety ławy ± 1 cm na każde 100mb,
2. odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde
100 mb,
3. wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:
- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.
4. równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą
przekraczać 1 cm na każde 100 mb.
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników
Należy sprawdzić co 20 mb :
• zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową,
dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb,
• usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
• równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą
przekraczać 0,5 cm na każde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w
przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.
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Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową 1 m (metr) ułożonego krawężnika.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników
badań i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
• wykonanie wykopu pod ławę ,
• wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej B15,
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• ustawienie krawężników w pionie,
• przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,
• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową,
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,
• wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
10.PN-B-30000 Cement portlandzki.
11.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
12.PN-B-30005 Cement hutniczy.
13.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
14.PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą
43

„Pierścień i Kula”.
15.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
16.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
17.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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J.06.08.01. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem:
–warstwa wiążąca, wyrównawcza z mas bitumicznych Z AC16W gr.5cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego – warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym,
ułożona i zagęszczona.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1. Materiały do wykonania podbudowy i warstwy wyrównawczej
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego warstwy wyrównawczej o uziarnieniu 016 mm
należy stosować:
−asfalt D-50;
−kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112, kl. I i II gat. 1 i
−kruszywo łamane zwykłe - kliniec o uziarnieniu 16 mm i 25 mm
−wypełniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504.
−środek adhezyjny (w razie potrzeby )

2;
kl. I i II gat.1 i 2;

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w
warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

je

przed

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów
Lp.

Rodzaj materiału , nr normy

Wymagania
KR3 - KR6

1

Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca
skalnego oraz sztucznego (żużle) wg PN-B-11112:1996:
PN-B-11115;1998

2

Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111; 1996
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MKCZDP 84
Piasek wg PN-B-11113; 1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

4
5
6

kl. I,II,III ; gat.1,2

kl. I,II;

kl.I,II, III gat.1, 2
gat.1 i 2
Podstawowy,
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b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

7
8

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

zastępczy
Pyły z odpylania ,
popioły lotne
D 50, D 70,
DE80, A, B, C,
DP80

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa i podbudowa z betonu asfaltowego powinny spełniać wymagania
podane w tablicy 2 i 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy;
wyrównawczej 0/16 z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek sit #, mm
Zawartość asfaltu
Przechodzi przez:
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m

Mieszanka mineralna, mm
0/16

0/12,8

100
90¸100
80¸100
70¸88
63¸80
55¸70
44¸58
30¸42
58¸70
18¸28
12¸20
10¸18
8¸15
7¸14
6¸9
4,8¸6,0

100
87¸100
73¸100
66¸89
57¸75
47¸60
35¸48
52¸65
25¸36
18¸27
16¸23
12¸17
11¸15
7¸9
4,8¸6,5

Tablica 2. Rzędne krzywych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Właściwości

Przechodzi przez sito, oczka #, mm
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18

Mieszanka
mineralna, 0-20
mm
100
100
87-100
77-100
66-90
56-81
50-75
45-67
36-55
25-41
(59-75)
16-30
9-22
7-19
5-15

Mieszanka
mineralna
0-25 mm
100
87-100
76-100
66-93
57-86
48-77
42-71
36-64
27-53
19-40
(60-81)
12-28
8-20
6-17
5-13
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0,15
0,075
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralnoasfaltowej, %, m/m
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek
wyrównawczej z betonu asfaltowego
LP

5-14
4-7

5-12
4-8

4,0-5,5

3,8-4,8

mineralno - asfaltowych,

podbudowy i warstwy

Właściwości

Kategoria ruchu KR 3-6

1.

Moduł sztywności pełzania (oznaczony wg Zeszytu Nr 48), MPa

2.

Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60 C, kN

o

o

nie wymaga się
 8,0

3.

Odkształcenia wg Marshalla w temperaturze 60 C, mm

1,5 – 4,0

4.

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

4,0 – 8,0

5.

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %

 75,0

6.

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

 98,0

7.

Wolna przestrzeń w warstwie, v/v

4,5 – 9,0

2.6.1. Dopuszczalne odchylenia
Odchylenia któregokolwiek ze składników od projektowanego składu nie powinno powodować
zmniejszenia pozostałych wymagań zawartych w tablicach 6 i 7.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego składu mogą być następujące:
a)
zawartość asfaltu
 0,3%
b)
uziarnienie mieszanki mineralnej:
- poniżej sita 0,075 mm
 1,5%
- na sicie 0,075 - 0,85 mm
 2,0%
- na sicie 2,0 – 31,5 mm
 4,0%
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3
3.1. Sprzęt do wykonania warstwy z betonu asfaltowego
Rodzaje i warunki sprzętu stosowanego do wytwarzania, wbudowania i zagęszczenia mieszanki
mineralno-bitumicznej podano w ST "Nawierzchnie z betonu asfaltowego".
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1.
Rodzaje i wymagania dotyczące transportu jak w ST "Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych".
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłożem pod układaną warstwę betonu asfaltowego będzie warstwa podbudowy.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST.
5.2. Projektowanie mieszanek
Wymagania dotyczące projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla wszystkich warstw
nawierzchni zawarte są w ST "Nawierzchnie z betonu asfaltowego", z uwzględnieniem pewnego
zróżnicowania, jeżeli takowe występują:
c)przy projektowaniu mieszanki mineralnej krzywa uziarnienia powinna być zbliżona do dolnej granicy
pola dobrego uziarnienia.
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d)przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy podbudowy ilość asfaltu zbliżona do
dolnej wartości ilości asfaltu.
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Warunki i zasady wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych podane są w ST „Nawierzchnie z
betonu asfaltowego”.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Wykonanie zarobu próbnego, odcinka próbnego oraz wbudowanie i zagęszczenie podbudowy z betonu
asfaltowego, wykonanie złączy jak w ST "Nawierzchnie z betonu asfaltowego".
Uwaga:
jeżeli grubość warstwy wyrównawczej jest większa niż 2,5 cm to warstwa
wyrównawcza będzie układana indywidualnie. W przypadku, gdy grubość warstwy wyrównawczej nie
przekracza 2,5 cm to będzie ona układana razem z warstwą podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania i pomiary
Badania i pomiary wykonywane przed przystąpieniem do robót jak i w czasie wykonywania robót oraz
badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jak w ST „Nawierzchnie z
betonu asfaltowego” z następującymi różnicami:
−
nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-ro metrową zgodnie z BN-68/8931-04, nie
powinny przekraczać 8 mm. Pomiar pomiaru równości podłużnej należy wykonać nie rzadziej niż co 50m.
−
dopuszczalne odchylenia rzędnych wysokościowych dla warstwy podbudowy – 1 cm, +0 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o
grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej i na podstawie obmiarów na budowie oraz 1 t (tona)
dla warstwy wyrównawczej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i pkt. 6
niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
2
Cena jednostkowa 1 m obejmuje:
−prace pomiarowe,
−roboty przygotowawcze,
−oznakowanie robót
−dostarczenie materiałów,
−wyprodukowanie mieszanki wg zatwierdzonej receptury;
−transport mieszanki na miejsce wbudowania;
−posmarowanie bitumem krawężników i innych urządzeń;
−rozłożenie mieszanki wg projektowanej grubości, szerokości i profilu;
−zagęszczenie warstwy mieszanki;
−posmarowanie krawędzi bitumem,
−wykonanie badań laboratoryjnych materiałów, mieszanki i wykonanej warstwy nawierzchni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
jak w ST.
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J.06.03.03 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zadaniu określonym w pkt. 1.1. Zgodnie z
dokumentacja projektową należy wykonać :
a) warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grub.10cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie
i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST A-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
W zależności od rodzaju warstwy należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.4 Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8]
dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu
KR3 - KR6
Lp.
1

Rodzaj materiału , nr normy
Kruszywo

łamane

granulowane

Wymagania
wg

PN-B49

11112:1996:
1)
kl. I,II ; gat.1
a) z litego surowca skalnego, ze skał:
jw.
- magmowych
2)
jw.
- przeobrażonych
kl. I; gat.1
- osadowych
1)
kl. I,II ; gat. 1
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
stalownicze)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2
Grys i żwir kruszony
wg PN-S-96025:2000
kl.I; gat.1
3
Wypełniacz mineralny:
wg PN-S-96504:1961 (wapienny)
podstawowy
3)
D 50 , D 70
4
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat.
1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1
3) preferowany rodzaj asfaltu
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu
KR3 - KR6
Lp.

Rodzaj materiału , nr normy

Wymagania

1

Kruszywo
łamane
granulowane
wg
PN-B11112:1996:
1)
a) z litego surowca skalnego, ze skał:
kl. I,II ; gat.1
jw.
- magmowych
- przeobrażonych
jw.
kl. I; gat.1
- osadowych
1)
kl. I,II ; gat. 1
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
stalownicze)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2
Grys i żwir kruszony
wg PN-S-96025:2000
kl.I,II; gat.1,2
3
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
podstawowy
b) innego pochodzenia
2)
wg orzeczenia laboratorium drogowego
pyły z odpylania
4
Asfalt drogowy
D 50
wg PN-C-96170:1965
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-94 [12].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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-wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
dozowaniem składników do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
-układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
-skrapiarek,
-walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
-walców ogumionych,
-samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w
pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu, Wykonawca
dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Kierownika Projektu.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-doborze składników mieszanki,
-doborze optymalnej ilości asfaltu,
-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej
0/12,8; oraz wyrównawczej 0/16 z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek sit #, mm
Zawartość asfaltu
Przechodzi przez:

Mieszanka mineralna, mm
0/16

0/12,8
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25,0
100
20,0
90 100
100
16,0
80 100
87 100
12,8
70 88
73 100
9,6
63 80
66 89
8,0
55 70
57 75
6,3
44 58
47 60
4,0
30 42
35 48
2,0
58 70
52 65
(zawartość frakcji grysowej)
18 28
25 36
0,85
12 20
18 27
0,42
10 18
16 23
0,30
8 15
12 17
0,18
7 14
11 15
0,15
6 9
7 9
0,075
4,8 6,0
4,8 6,5
Orientacyjna zawartość
asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1 6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tab. 4 lp.
7 9.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek min.-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR3 - KR6
L
p
.
1
2
3
4
5
6
7

Właściwości

Uziarnienie mieszanki, mm
1)
Moduł sztywności pełzania , MPa
o
Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60 C, kN
o
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60 C, mm
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, %
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
- 0/12,8
- 0/16
8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
1) dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń

Wymagania
0/12,8; 0/16;0/20
>= 14,0
3)
>= 10,0
2,0 4,5
2,0 4,0
78,0 86,0
3,5 5,0
4,0 5,0
= 98,0
2,0 5,0

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w
tablicy 4.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813.
Skład
mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1 6.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 6 lp. 7 9.
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej
oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 - KR6
Lp
.
1

Właściwości
Uziarnienie mieszanki, mm

Wymagania
0/16; 0,20; 0/25
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2
3
4
5
6
7

1)

Moduł sztywności pełzania , MPa
o
Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60 C, kN
o
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60 C, mm
Wolna
przestrzeń
w
próbkach
Marshalla,
zagęszczonych 2x75 uderzeń, % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: mm

>= 16,0
>= 11,0
1,5 4,0
4,5 8,0
<= 75,0

6,0 8,0
7,0 10,0
>= 98,0
5,0 9,0

- 0/20
- 0/25
8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
9
Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
1) dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany
jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w
sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
o
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5 C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
o
o
- dla D 50
145 C  165 C
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie
o
powinna być wyższa o więcej niż 30 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
o
o
- z D 50
140 C  170 C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp
Drogi i place
Podłoże pod warstwę
.
ścieralną
wiążącą
6
1
drogi i ulice klasy L
9
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp
.

Podłoże do wykonania warstwy z
mieszanki betonu asfaltowego

1

Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
2
upłynnionego kg/m
0,7 - 1,0
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2
3
4

Podbudowa
z
kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem
Nawierzchnia
asfaltowa
o
chropowatej powierzchni

0,5 - 0,7
0,3 - 0,5
0,2 - 0,5

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
5.5. Połączenie między warstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w
SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy
9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego

Lp
.
1
2
3
4

Połączenie nowych warstw
Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza
lub wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiążąca
Asfaltowa warstwa ścieralna

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
2
upłynnionego kg/m
0,3 - 0,5
0,1 - 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
2
-8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2
-2 h przy ilości 0,5 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2
-0,5 h przy ilości 0,2 0,5 kg/m emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
o
doby była nie niższa od 5 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany
do przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postaci próbnego
zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia.
Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w
mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje
zawartości
składników
mieszanki
mineralno-asfaltowej
względem
składu
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
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Tablica 10.Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu

Lp

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #
(mm) 0,075
Asfalt

2
3
4

 4,0
 2,0
 1,5
 0,3

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
o
- dla asfaltu D 50
135 C
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych
badań Kierownikowi Projektu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
Tablica 11.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej

Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Skład mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni
Właściwości asfaltu
Właściwości wypełniacza
Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej
Wygląd mieszanki mineralnoasfaltowej
Właściwości próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w

3
4
5
6
7
8
9

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
2 próbki
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
1 na 200 Mg i przy każdej zmianie
dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania
jw.

jeden raz dziennie
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wytwórni
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie
laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy
10.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
o
Dokładność pomiaru  2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z bet. asfaltowego
podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją  5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg Załącznika Nr 6 do
[10.2.1] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość warstwy podłużna
Równość poprzeczna
Rzędne
wysokościowe
warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość
wykonywanej

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
co 10 m przy pomiarze łatą
co 5 m
co 20 m dla odcinków prostoliniowych i co 10
m dla odc. krzywoliniowych
dokumentacji budowy
3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
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7
8
9
10
11
12

warstwy
Złącza
podłużne
i
poprzeczne
Krawędź,
obramowanie
warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy
Wolna
przestrzeń
warstwie
Grubość warstwy

w

cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o długości do 1000
m
jw.
jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Drogi i place

Lp.
1

Drogi i ulice klasy L

Warstwa
ścieralna
4

Warstwa wiążąca
6

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1
cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5
cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 5 mm
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

jednolitą

teksturę,

bez

miejsc

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-dostarczenie materiałów,
-wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
-posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
-rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
-obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
-odwiezienie pozostałości po obcięciu krawędzi na plac przerobowy Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5. PN-C-96170:1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
9. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10. PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe . Wymagania
10.2. Inne dokumenty
11. Rozporządzenie MtiGM z dnia 14 maja 1999 (Dz. U. Nr 43 poz. 430) – Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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