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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania wspólne dlapo-szczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, którezostanąwykonxane dla„Remont
drogi Nr 1043C Bagiennica Wielka Klonia ”

1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowychi
należyjestosowaćprzyzlecaniuirealizacjirobót wymienionych wpodpunkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętychST
SpecyfikacjęTechnicznąD.00.00.00„Wymaganiaogólne”należyrozumiećistosowaćwpo
wiązaniuzniżejwymienionymiSzczegółowymiSpecyfikacjamiTechnicznymi:
D.01.01.01

Odtworzenietrasy i punktówwysokościowych

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropieniewarstwkonstrukcyjnych

D.05.03.05/a

Nawierzchnia z betonuasfaltowego - warstwa wiążąca

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonuasfaltowego - warstwaścieralna
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Ścinanie i uzupełnianiepoboczy

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
SpecyfikacjachTechnicznychbędą stosowane przez Wykonawcę w językupolskim.
1.4. Określeniapodstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadkunastępująco:
1.4.1. Budowla

drogowa

-

obiekt

budowlany,

nie

będący

budynkiem,

stanowiącycałośćtechniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element
konstrukcyjnylubtechnologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,węzeł).
1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jakowynagrodzenie

należne

Wykonawcy

za

wykonanie

Robót

budowlanych

wraz

z

usunięciemwad,zgodnie z postanowieniami warunków Umowy(Kontraktu).
1.4.3. Certyfikat(zgodności)-świadectwozgodnościzPolskąNormąlubAprobatąTechnicznąwydanenapodstawieprocedurykontroliproduktuprzeprowadzonejprzezjednostki
niezależneoddostawcyiodbiorcywyrobu,akredytowaneprzezPolskieCentrumBadańiCertyfikacji(PCBC)
1.4.4. Chodnik-wyznaczonypasterenuprzyjezdnilubodsuniętyodjezdni,przeznaczonydo
ruchupieszych.
1.4.5. Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach
Umowy(Kontraktu),odktórejWykonawcamożerozpocząćRobotybudowlaneokreślonewUmowi
e(Kontrakcie).
1.4.6. Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez
Inżyniera(InspektoraNadzoru) o gotowości Robót budowlanych doodbioru.
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1.4.7. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, że jego produkt jest zgodny
zPolskąNormą bądź AprobatąTechniczną.
1.4.8. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a wprzypadkumostówłukowychznadsypką-odległośćwświetlepodstawsklepieniamierzonawosi
jezdnidrogowej.
1.4.9. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orazrysunki
dostarczone

Wykonawcy

przez

Zamawiającego

w

ramach

Umowy

(Kontraktu),

jakrównieżwszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele,
instrukcjeobsługi,sporządzoneprzezWykonawcęizatwierdzoneprzezInżyniera(InspektoraNadzoru).
1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów orazruchupieszychwrazzwszelkimiurządzeniamitechnicznymizwiązanymizprowadzeniemi
zabezpieczeniemruchu.
1.4.11. Droga

tymczasowa

(montażowa)

-

droga

specjalnie

przygotowana,

przeznaczonadoruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidzianadousunięcia po jegozakończeniu.
1.4.12. Dziennik

budowy

-

zeszyt

z

ponumerowanymi

stronami

opatrzony

pieczęciąorganuwydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowydokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzącychwtoku wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót,
przekazywania

poleceń

i

innejkore-

spondencjitechnicznejpomiędzyInżynierem,WykonawcąiProjektantem.
1.4.13. Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowaniekontraktem.
1.4.14. Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celuniedopuszczenia wody dokonstrukcji.
1.4.15. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadającauprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badań,przeglądów konstrukcji lub innychrobót.
1.4.16. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchupojazdów.
1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona dokierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacjikontraktu.
1.4.18. Koronadrogi-jezdniazpoboczamilubchodnikami,zatokami,pasamiawaryjnegopostoju
8
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i pasami dzielącymijezdnie.
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1.4.19. Konstrukcjanawierzchni-układwarstwnawierzchniwrazzesposobemichpołą-czenia.
1.4.20. Konstrukcja

nośna

(przęsło

lub

przęsła

obiektu

mostowego)

-

część

obiektuopartana podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu
pojazdów lub pie-szych.
1.4.21. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogii
skarpamirowów.
1.4.22. Koryto-elementuformowanywkorpusiedrogowymwceluułożeniawnimkonstrukcjinawierzchni.
1.4.23. Książkaobmiarów-akceptowanyprzezInżynierazeszytzponumerowanymistro-nami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formiewyliczeń,szkicówiew.dodatkowychzałączników.Wpisywksiążceobmiarówpodlegająpotwierdzeniu przezInżyniera.
1.4.24. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezZamawiającego,niezbędnedoprzeprowadzeniawszelkichbadańipróbzwiązanychzocenąjakości
materiałów orazrobót.
1.4.25. Materiały (Wyrób budowlany) - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały
wobiekciebudowlanym,wprowadzonądoobrotujakowyróbpojedynczylubjakozestawwyrobówd
ostosowaniawewzajemnympołączeniustanowiącymintegralnącałośćużytkowąimającąwpływna
spełnieniewymagańpodstawowych,októrychmowawart.5ust.1pkt1ustawy
„Prawobudowlane”.
1.4.26. Most-obiektzbudowanynadprzeszkodąwodnądlazapewnieniakomunikacjidro-gowej i
ruchupieszego.
1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania
irozkładaniaobciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla
ruchu.a)Warstwa

ścieralna

-

górna

warstwa

nawierzchni

poddana

bezpośrednio

oddziaływaniu ruchui czynnikówatmosferycznych.
b) Warstwawiążąca-warstwaznajdującasięmiędzywarstwąścieralną,apodbudową,zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich napodbudowę.
c) Warstwawyrównawcza-warstwasłużącadowyrównanianierównościpodbudowylubprofilu
istniejącejnawierzchni.
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d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne wkonstrukcji
nawierzchni. może ona składać się z jednej lub dwóchwarstw.
1.4.28. Niweletawysokościoweigeometrycznerozwinięcienapłaszczyźniepionowegoprzekroju w osi drogi lub
obiektumostowego.
1.4.29. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych iprzepust.
1.4.30. Objazdtymczasowydrogaspecjalnieprzygotowanaiodpowiednioutrzymanadoprzeprowadzenia ruchu publicznego
na okresbudowy.
1.4.31. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót zdopuszczonymi
tolerancjami,ajeśliprzedziałtolerancjiniezostałokreślonyzprzeciętnymitolerancjami,przyjmowanymizwyczajowodladanegorodzajurobótbudowlanych.
1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony
doumieszczaniawnimdrogiizwiązanychzniąurządzeńorazdrzewikrzewów.Pasdrogowymoże
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeńchro-niących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch nadrodze.
-

1.4.33. Pobocze

część

korony

drogi

przeznaczona

do

chwilowego

postojupojazdów,umieszczeniaurządzeńorganizacjiibezpieczeństwaruchuorazdoruchupieszyc
h,służącajednocześnie do bocznego oparcia konstrukcjinawierzchni.
1.4.34. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod do głębokościprzemarzania.
1.4.35. Podłożeulepszonenawierzchnigórnawarstwapodłoża,leżącabezpośredniopodnawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia
przejęcia ruchu budowlanego iwłaściwegowykonanianawierzchni.
1.4.36. Polecenie

Inżyniera

-

wszelkie

polecenia

przekazane

Wykonawcy

przez

Inżyniera,wformiepisemnej,dotyczącesposoburealizacjirobótlubinnychsprawzwiązanychzpro
wa-dzeniembudowy.
1.4.37. Projektant-uprawnionaosobaprawnalubfizycznabędącaautoremDokumentacji
Projektowej.
1.4.38. Przedsięwzięcie
połączeniadrogowegolub

budowlane
całkowita

-

kompleksowa

modernizacja/przebudowa

realizacja
(zmiana

nowego
parametrów

geometrycznych trasy w planiei przekroju podłużnym) istniejącegopołączenia.
1.4.39. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczonaprzeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przezkor10
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pusdrogowy.
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naturalna

-

element

środowiska

naturalnego,

stanowiący

utrudnieniewrealizacjizadaniabudowlanego,naprzykładdolina,bagno,rzeka,szlakwędrówekdzi
kichzwierzątitp.
1.4.41. Przeszkoda

sztuczna

-

dzieło

ludzkie,

stanowiące

utrudnienie

w

realizacjizadaniabudowlanego,naprzykładdroga,kolej,rurociąg,kanał,ciągpieszylubrowerowyit
p.
1.4.42. Przetargowa

Dokumentacja

Projektowa

-

część

Dokumentacji

Projektowej,którawskazujelokalizację,charakterystykęiwymiaryobiektubędącegoprzedmiotem
robót.
1.4.43. Przyczółekskrajnapodporaobiektumostowego.możeskładaćsięzpełnejściany,słupówlubinnychformkonstr
ukcyjnych,np.skrzyń,komór.
-

1.4.44. Rekultywacja

roboty

przywróceniepierwotnychfunkcji

mające

terenom

na

celu

naruszonym

uporządkowanie
w

i

czasie

realizacji

punktami

podparcia

zadaniabudowlanego.
1.4.45. Rozpiętość

teoretyczna

-

odległość

między

(łożyskami),przęsłamostowego.
1.4.46. Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki isposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za robotybudowlane.
1.4.47. Sprzęt-wszystkiemaszyny,środkitransportoweidrobnysprzętzurządzeniamidobudowy,
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacjirobót
budowlanych.
1.4.48. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość międzyzewnętrznymi
krawędziamikonstrukcjiobiektu,mierzonawliniiprostopadłejdoosipodłużnej,obejmujecałkowit
ą szerokość konstrukcyjną ustrojuniosącego.
1.4.49. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dlaposzczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowychzwyłączeniemkonstrukcjiprzyjezdnidołemoddzielającejruchkołowyodruchupie-szego.
1.4.50. Ślepykosztorys-wykazrobótzpodaniemichilości(przedmiarem)wkolejności
technologicznej ichwykonania.
1.4.51. Terenbudowy–
terenudostępnionyprzezZamawiającegodlawykonaniananimrobótorazinnemiejscawymienione
wkontrakciejakotworząceczęśćterenubudowy.
1.4.52. Umowa (Kontrakt) - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcywyra12
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żona na piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminiei
za uzgodnionymwynagrodzeniem.
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jakakolwiek

część

robót

budowlanych

wykonana

niezgodnie

zDokumentacjąProjektową,Specyfikacjamitechnicznymilubinnymidokumentamibudowy.
1.4.54. Wiaduktobiektzbudowanynadliniąkolejowąlubinnądrogądlabezkolizyjnegozapewnienia

komunikacji

drogowej i ruchupieszego.
1.4.55. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę(Kontrakt)wwynikuwyboruofertorazjejnastępcyprawni.
1.4.56. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcjitechniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jejelementu.
1.4.57. Zamawiający

-

każdy

podmiot,

szczegółowo

określony

w

Umowie(Kontrakcie),udzielający zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawozamówieńpublicznych.
1.4.58. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazanaWykonawcynapiśmieprzezInżyniera(InspektoraNadzoru).

1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

jakość

wykonanych

robót,

bezpieczeństwowszelkichczynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za
ich zgodność zDokumenta-cją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera.
Wykonawca

robót

zobowiązany

jest

w

trakcie

realizacji

do

umieszczenia

orazutrzymaniatablicinformacyjnych.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczeniapublicznie

(np.

radio,

telewizja

lokalna,

prasa

lokalna)

o

terminie

rozpoczęcia

izakończeniarobót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnień. Wykonawca
zobowiązany jestrów-nież do indywidualnegopowiadomienia:
− StrażPożarna;
− Policja;
− Pogotowieratunkowe;
− Przewoźnicy komunikacji publicznej (również przewoźników obsługującychszkoły);
− Urząd Gminy (tablicaogłoszeń);
− Sołectwo (tablicaogłoszeń).
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1.5.1. Przekazanie TerenuBudowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcyteren
budowy

wraz

ze

wszystkimi

wymaganymi

uzgodnieniami

prawnymi

iadministracyjnymi,dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacjiprojektowej.
DanedotycząceosnowygeodezyjnejpoziomejiwysokościowejorazpunktówgranicznychWykona
wca

pobierze

z

właściwego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej

i

Kartograficznej.PoprzekazaniuplacubudowyWykonawcawyznaczyiutrwalipunktygłównetrasy
.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych dochwili
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawcaodtworzy

i

utrwali

na

własny

koszt.

Przed

przekazaniem

terenu

budowy

Wykonawcawinienprzedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności oraz
polisyubezpieczeniowezgodniezwarunkamiokreślonymiwSpecyfikacjiIstotnychWarunkówZa
mówienia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.

1.5.2. DokumentacjaProjektowa
DokumentacjaProjektowazawierarysunki,obliczeniaidokumenty,zgodnezwykazempodanymwsz
czegółowychwarunkachUmowy,uwzględniającympodziałnaDokumentacjęProjektową:
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy
poprzyznaniuKontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu jeden kompletdokumentacjiprojektowejnaRobotyobjęteKontraktem.PełnaDokumentacjaProjektowaznajdujesiędowgląd
uwokresieprzygotowywaniaofertwsiedzibieZamawiającego
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przezWykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje iuzgodni:
- PlanBIOZ,
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty
(jeślibędąwykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i
osnowyreali-zacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci
uzbrojenia terenui obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie
właściwegoOśrodkaDokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej,
- Projekty technologii i organizacjirobót,
15
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- Projekt organizacji ruchu na czasbudowy,
- Plandowozumateriałówbudowlanychpoistniejącejsiecidrógorazewentualnychdrógtechn
ologicznych,
- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą oodpadach,
- Projekt rusztowań roboczych ipomocniczych,
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektubudowlanego.
Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych
muwDokumentacjiProjektowejzawpełniwystarczającydozrealizowaniarobótobjętychKontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienieDokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki
iSTnawłasnykosztw4egzemplarzachiprzedłożyjeInspektorowiNadzoruiZamawiającemudozat
wierdzenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagańokreślo-nych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową iST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe

dokumenty

przekazane

WykonawcyprzezInspektoraNadzorustanowiączęśćumowy,awymaganiaokreślonewchoćbyjedny
mznichsąobowiązującedlaWykonawcytakjakbyzawartebyływcałejdokumentacji.
W

przypadku

rozbieżności

w

ustaleniach

poszczególnych

dokumentów

obowiązujekolejnośćichważnościwymienionaw„Kontraktowychwarunkachogólnych”(„Ogólnyc
hwarunkachumowy”).
Wykonawca

nie

może

wykorzystywać

błędów

lub

opuszczeń

w

Dokumentach

Kontraktowych,aoichwykryciuwiniennatychmiastpowiadomićInspektoraNadzoru,którypodejmie
decyzjęowprowadzeniu odpowiednich zmian lubpoprawek.
W

przypadku

rozbieżności

wymiary

podane

na

piśmie

są

ważniejsze

od

wymiarówokreślonychna podstawie odczytu ze skalirysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektowąi
ST.
DaneokreślonewDokumentacjiProjektowejiwSTbędąuważanezawartościdocelowe,odktórychdop
uszczalnesąodchyleniawramachokreślonegoprzedziałutolerancji.Cechymateria-łów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, arozrzutytych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziałutolerancji.
Wprzypadku,gdymateriałylubrobotyniebędąwpełnizgodnezDokumentacjąProjektowąlub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostanęza-stąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosztWykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenubudowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałówi
elementówwyposażeniaużytychdorealizacjirobótodchwilirozpoczęciadoostatecznegoodbioruro
bót.Przezcałytenokresurządzenialubichelementybędąutrzymanewsposóbsatysfakcjonujący
Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiekczasieWykonawca
zaniedbuje swoje obowiązkikonserwacyjne.
Wykonawca

jest

zobowiązany

do

utrzymania

ruchu

publicznego

oraz

utrzymaniaistniejącychobiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne,urządze-nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy (kontraktu),ażdo zakończenia i odbioru ostatecznegorobót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzeniauzgodnionyzodpowiednimzarządemdrogiiorganemzarządzającymruchemprojektorganizacji
ruchuizabezpieczeniarobótwokresietrwaniabudowy.Wzależnościodpotrzebipostępurobót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przezWykonawcę.
Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymagakażdorazowo ponownego zatwierdzeniaprojektu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzeniazabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,wszelkieinneśrodkiniezbędnedoochronyRobót,wygodyspołecznościiinnych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi
lubwyraźnieoznakujeterenbudowywsposóbuzgodnionyzInżynierem.
Wjazdyiwyjazdyzterenubudowyprzeznaczonedlapojazdówimaszynpracującychprzyrealizacjir
obótWykonawcaodpowiedniooznakujewsposóbuzgodnionyzInżynierem.
Wykonawcazapewnistałewarunkiwidocznościwdzieńiwnocytychzapóriznaków,dlaktórych jest
to nieodzowne ze względówbezpieczeństwa.
Wszystkieznaki,zaporyiinneurządzeniazabezpieczającebędąakceptowaneprzezInżyniera.Fakt
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem wsposóbuzgodnionyzInżynieremorazprzezumieszczenie,wmiejscachiilościachokreślonychprzezInż
yniera,tablicinformacyjnychpodającychinformacjeozawartejumowie,którychtreść
zatwierdzona

przez

Inżyniera

[zgodnie

z

rozporządzeniem

z

26

będzie
listopada

2002r.wsprawiedziennikabudowy,montażuorazrozbiórkioraztablicyinformacyjnej(Dz.U.Nr10
8, poz. 953 z 2002 r.) wydanym przez MinistraInfrastruktury].
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
całyokresrealizacjirobót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, żejest
włączony w cenęumowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w

czasie

prowadzenia

robót

wszelkieprzepisydotyczące ochrony środowiskanaturalnego.
WokresietrwaniabudowyiwykańczaniaRobótWykonawcazapewnić należyte:
− Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniamimechanicznymi.
− Zabezpieczenie

nawierzchni

dróg

dojazdowych,

przewożonego

gruntu

przednadmiernympyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienieodpo-wiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczastransportu.
− Odpowiednią

ochronę

przed

erozją

wodną

gruntów

poprzez

formowanie

kątówpochyleniaskarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję
stosowaćgruntyodpornenaspłukiwanie.Skarpyowysokościponad2m,natychmiastpouformowani
upo-winny

być

zabezpieczone

ściekowyześciółką,

strużynami

poprzez
lub

naniesienie

sieczką),

a

po

środka

antyerozyjnego

ostatecznym

(osad

uformowaniu

–

trwałeustabilizowanieprzez humusowanie izadarnianie.
− Możliwie

daleką

lokalizację

odzabudowymieszkaniowej,

w

zapleczy
zagłębieniach

budowlanych
terenu

co

i

składów

materiałów

minimalizuje

negatywne

oddziaływanie nakrajo-braz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza ihałasu.
− Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanieurządzeńi
maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu dośrodowi-ska
oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej,zwłasz-cza
w pobliżu zabudowymieszkaniowej.
− Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających zrozbiórki
obiektówbudowlanychiistniejącychdrogowych.Wykonywanienawierzchnidrogowejpo-winno
być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumicznawkońcu
dnia roboczego powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnegowykorzysta-nia.

18

SPECYFIKACJATECHNICZNA

D.01.01.01

− Organizowaniepracbudowlanychwtensposób,abyograniczyćprzelewaniepaliwile-piszcz w
miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczeniegruntu.

WokresietrwaniabudowyiwykańczaniarobótWykonawcabędzie:
a) utrzymywać terenbudowyiwykopywstaniebezwodystojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisówi
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzieunikaćuszkodzeńlubuciążliwościdlaosóblubdóbrpublicznychiinnych,awynikającychzna
d-miernego

hałasu,

wibracji,

zanieczyszczenia

lub

innych

przyczyn

powstałych

wnastępstwiejego sposobudziałania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzglądna:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i drógdojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczeniaprzed:
(a) zanieczyszczeniemzbiornikówiciekówwodnychpyłamilubsubstancjamitoksycznymi,
(b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami igazami,
(c) możliwością powstaniapożaru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
1.5.6. Ochronaprzeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochronyprzeciwpożarowej.
Wykonawca

będzie

utrzymywać,

wymagany

na

podstawie

odpowiednich

przepisówsprawnysprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych,miesz-kalnych, magazynach oraz w maszynach ipojazdach.
Materiałyłatwopalnebędąskładowanewsposóbzgodnyzodpowiednimiprzepisamiizabez-pieczone
przed dostępem osóbtrzecich.
Wykonawcabędzieodpowiedzialnyzawszelkiestratyspowodowanepożaremwywołanymjakorezult
at realizacji robót albo przez personelWykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dlaotoczenia
Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
doużycia.
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użycia

materiałów

wywołujących

szkodliwe

promieniowanie

ostężeniuwiększym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimiprzepisami.
Wszelkie

wyroby

i

materiały

odpadowe

użyte

do

robót

będą

miały

aprobatę

techniczną,wydanąprzez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływaniatychmateriałów naśrodowisko.
Materiały,któresąszkodliwedlaotoczeniatylkowczasierobót,apozakończeniurobótichszkodliwośćz
anika(np.materiałypylaste)mogąbyćużytepodwarunkiemprzestrzeganiawy-magań
technologicznych

wbudowania.

Jeżeli

wymagają

tego

odpowiednie

przepisyWykonawcapowinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracjipań-stwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
aichużycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesieWy-konawca.
1.5.8. Ochrona własności publicznej iprywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeniapodziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będącychwłaścicielami
(lub administratorami) tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezZamawiającegowramachplanuichlokalizacji.WykonawcauzyskazPowiatowegoOśrodkaDokumen
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnychwykona-nych od
daty sporządzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczęciawykopówWykonawcazapewniwłaściweoznaczenieizabezpieczenieprzeduszkodzeniemtychinstalacji
iurządzeńwczasietrwaniabudowyoraztych,októrychsamuzyskaćinformacje.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dlawszelkiegorodzajurobót,któremająbyćwykonanewzakresieprzełożeniainstalacjiiurzą-dzeń
podziemnych

na

terenie

budowy

i

powiadomić

Inżyniera

i

władze

lokalne

ozamiarzerozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
WykonawcabezzwłoczniepowiadomiInżynieraizainteresowanewładzeorazbędzieznimiwspółpracował
dostarczającwszelkiejpomocypotrzebnejprzydokonywaniunapraw.
Wykonawca

będzie

odpowiadać

za

wszelkie

spowodowane

przez

jego

działaniauszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentachdostar-czonychmuprzezZamawiającegoorazinstalacjioktórychsamwinienuzyskać
informacje.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzierealizował roboty w sposób powodujące minimalne niedogodności dlamieszkańców.
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za

wszelkie

uszkodzenia

zabudowy

mieszkaniowej

wsąsiedztwiebudowy, spowodowane jegodziałalnością.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzyWykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i drógwewnętrznych.JednakżeaniInżynieraniZamawiającyniebędzieingerowałwtakieporozumienia,oile

nie

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkachumowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osipojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogachpublicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyskawszelkie

niezbędne

zezwolenia

i

uzgodnienia

od

właściwych

władz

co

do

przewozunietypowychwagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będziepowiadamiałInspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie
spełniające

tychwarun-

kówzostałyusuniętezterenubudowy.Pojazdypowodującenadmierneobciążenieosioweniebędądopu
szczonenaświeżoukończonyfragmentbudowywobrębieterenubudowyiWykonawcabędzieodpowiadałzanaprawęwszelkichrobótwtensposóbuszkodzonych,zgodniezpolecenia
mi InspektoraNadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higienapracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczącychbezpieczeństwa i higienypracy.
Kierownik

budowy

opracuje

Plan

BIOZ

zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Infrastrukturyzdnia27sierpnia2002r.wsprawieszczegółowegozakresuiformyplanubezpieczeńst
wai
ochronyzdrowiaorazszczegółowegozakresurodzajówrobótbudowlanych,stwarzającychzagroże
nia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.1256).
WszczególnościWykonawcamaobowiązekzadbać,abypersonelniewykonywałpracywwarunkac
h

niebezpiecznych,

szkodliwych

dla

zdrowia

wszelkie

urządzenia

oraz

nie

spełniającychodpowiednichwymagańsanitarnych.
Wykonawca

zapewni

i

będzie

utrzymywał

zabezpieczające,

socjalneorazsprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowieorazdla

zapewnienia

bezpieczeństwa

publicznego.

Wszyscy

pracownicy

Wykonawcywykonująceprace na drodze po której odbywa się ruch publiczny będą w
jaskrawych ubraniach np.poma-rańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z
elementamiodblaskowymi.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenieumownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanierobót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzeniaużywane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przezInspektoraNadzoru.
Wykonawca

będzie

utrzymywać

roboty

do

czasu

odbioru

ostatecznego.

Utrzymaniepowinnobyćprowadzonewtakisposób,abybudowladrogowalubjejelementybyływzado
walającymstanie przez cały czas, do momentu odbioruostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InspektoraNadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniutegopolecenia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenieumownej.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innychprzepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralnei
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związanezwykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tychpostanowień,podczas prowadzeniarobót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny zawypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innychchronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych zwykonywaniem

robót

i

w

sposób

ciągły

będzie

informować

Inspektora

Nadzoru

o

swoichdziałaniach,przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
kosztypostępowa-nia, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
prawpatento-wych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie zwyko-nania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InspektoraNadzoru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenieumownej.
1.5.13. Równoważność norm i przepisówprawnych
Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, którespełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz
Robotydowykonaniaizbadania,stosowaćsiębędąobowiązująceprzepisynajnowszegowydanialu
b
20

SPECYFIKACJATECHNICZNA

D.01.01.01

wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie
stwierdzasięwyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają
charakterogólnokrajowy,lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne
obowiązujące
normy,którezapewniająwykonanienazasadniczorównymlubwiększympoziomieniżwymaganyp
rzezwcześniej

wyszczególnione

normy

i

zbiory

przepisów

pod

warunkiem

ichuprzedniegosprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przezInżyniera.
Różnice

pomiędzy

wyszczególnionymi

normami

a

ich

proponowanymi

zamiennikamimusząbyćdokładnieodnotowanenapiśmieprzezWykonawcęiprzedłożoneInżynier
owiconaj-mniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich
przezInżynie-ra. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie
zapewniająwyko-nania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do
normwyszczególnio-nych we wcześniej wspomnianychdokumentach.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości oznaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane zawłasnośćZamawiającego.WykonawcazobowiązanyjestpowiadomićInspektoraNadzoruipostępowaćzgodniezjegopoleceniami.JeżeliwwynikutychpoleceńWykonawcaponiesiekosztyi/lub
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającymi
Wykonawcą ustali

wydłużenie

czasu

wykonania robót

i/lub

wysokość

kwoty,

o

którąnależyzwiększyć cenękontraktową.
1.5.15. ZapleczeWykonawcy
Zaplecze Wykonawcy powinno znajdować się na placu budowy, bądź w jego bliskimsąsiedztwie i składać się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz drógdojazdowych i wewnętrznych potrzebnych dorealizacji.
a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnychurządzeń,

instalacji,

dróg

dojazdowych

i

wewnętrznych,

biur,

placów

zabezpieczeńpotrzebnychWykonawcy przy realizacjiRobót.
b) UtrzymanieZapleczaWykonawcyobejmujewszystkiekosztyeksploatacyjnezwiązanezużyt
kowaniem powyższegoZaplecza.
c) LikwidacjaZapleczaWykonawcyobejmujeusunięciewszystkichurządzeń,instalacji,dróg
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dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu idoprowadzenie do stanupierwotnego.
Uznajesię,żewszelkiekosztyzwiązanezwypełnieniemwymagańokreślonychpowyżejniepodlega
ją odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
1.5.16. ZapleczeZamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu
(InspektorowiNadzoru)pomieszczenie biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące w
bezpośrednim sąsiedztwiezbiurem KierownikaBudowy.
1.6. Zakres prac towarzyszących i robótdodatkowych
Pracetowarzyszące:
- obsługageodezyjna,
- geodezyjna inwentaryzacjapowykonawcza,
- powykonawcza
dokumentacjatechniczna.Robotytymczasow
e:
- opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacjiruchu,
- montaż i demontaż tymczasowego oznakowaniadróg,
- organizacja i likwidacja placubudowy.
Koszt wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłaciei
przyjmuje się, ze jest wliczony w cenęumowną.

2. MATERIAŁY
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacjitechnicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowezastosowanychmateriałów.
1. ZgodniezUstawązdn.16.04.2004r.,Dz.U.Nr92poz.881,2004r.,wyróbbudowlanynadajesiędos
tosowaniaprzywykonywaniurobótbudowlanych,,jeżelijest:
1) oznakowany

CE,

co

oznacza,

że

dokonano

oceny

jego

zgodności

z

normązharmonizowanąalbo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną

państwaczłon-kowskiego

Gospodarczego,

uznaną

Unii

przezKo-misję

Europejskiej
Europejską

lub
za

Europejskiego

zgodną

z

Obszaru

wymaganiami

podstawowymi,albo
2) umieszczonywokreślonymprzezKomisjęEuropejskąwykaziewyrobówmającychnie-wielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydałdeklaracjęzgodności z
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uznanymi regułami sztuki budowlanej,albo
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zastrzeżeniem

ust.

4,

znakiem

budowlanym,

którego

wzór

określazałączniknr 1 do niniejszejustawy.
2. OznakowanieCEwyrobubudowlanego,któryniestwarzaszczególnegozagrożeniadlazdrowial
ubbezpieczeństwaoraznieodpowiadalubodpowiadaczęściowospecyfikacjomtechnicznym,

o

których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie podokona-niu stosownej
ocenyzgodności.
3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszejustawy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśla,

w

drodze

rozporządzenia,

doeuropejskichaprobat

wykaz

technicznych

norm

zharmonizowanych

Europejskiej

Organizacji

do

i

wytycznych

spraw

Aprobat

Technicznych(EOTA),zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”,
których

zakresprzedmio-

towyobejmujewyrobybudowlane,podlegająceobowiązkowioznakowaniaCE.
5. Wrozporządzeniu,októrymmowawust.4,sąokreślonenormyzharmonizowaneiwy-tyczne

do

europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmujewyrobybudowlane
mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mającnauwadze
odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tymzakresie.
Dla

jednostkowego

zastosowania

w

obiekcie

budowlanym

dopuszcza

się

wyrobybudowlanewykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej
przezprojektantaobiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie,
żezapewnionozgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz zprzepisami.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr
195poz.2011)oznakowaniuCEpowinnytowarzyszyćmiędzyinnyminastępująceinformacje:
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyróbbudowlany,
b) ostatniedwiecyfryroku,wktórymumieszczonooznakowanieCEnawyrobiebudowla-nym,
c) dane

umożliwiające

identyfikację

cech

i

deklarowanych

właściwości

użytkowychwyrobubudowlanego,jeżeliwynikatozzharmonizowanejspecyfikacjitechnicznejwy
robu.
7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr
198poz.2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
jestobowią-zany dołączyć informacjęzawierającą:
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyróbbudowlany,
b) identyfikacjęwyrobubudowlanegozawierającąnazwę,nazwęhandlową,typ,odmianę,gatunek
i klasę według specyfikacjitechnicznej,
c) numerirokpublikacjiPolskiejNormywyrobulubaprobatytechnicznejzktórąpotwier-dzono
zgodność wyrobubudowlanego,
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracjizgodności,
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e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacjitechnicznej,
f) nazwę

jednostki

certyfikującej,

jeżeli

taka

jednostka

brała

udział

w

zastosowanymsystemieoceny zgodności wyrobubudowlanego.
Jakiekolwiekwyrobybudowlane,któreniespełniająwymagańzapisanychwpkt.2.1.będąodrzucon
e.
ZgodniezUstawązdn.29.01.2004r.,Prawozamówieńpublicznych(tekstjednolityDz.U.Nr

164

poz. 1163, 2006r):
1. Przedmiot

zamówienia

winien

być opisany

za

pomocą

cech

technicznych

i

jakościowychzzachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innychpaństwczłonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących tenormy
2. WprzypadkubrakuPolskichNormprzenoszącychnormyeuropejskielubnorminnychpaństw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących tenormyuwzględnia się
wkolejności:
1. europejskie aprobatytechniczne
2. wspólne specyfikacjetechniczne
3. normymiędzynarodowe,
4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskieorganynormalizacyjne
3.WprzypadkubrakuPolskichNormprzenoszącychnormyeuropejskielubnorminnychpaństw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normyorazaprobat,
normy, systemów i specyfikacji o których mowa w ust. 3 uwzględnia się wkolejno-ści:
1. PolskieNormy
2. polskie aprobatytechniczne
3. polskie specyfikacjetechniczne
4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w ustępach 1÷3, pod warunkiemwykazania

przez

Wykonawcę,

że

oferowane

przez

niego

usługi

i

dostawy

spełniająwymaganiaokreślone przezZamawiającego
2.1. Źródła uzyskaniamateriałów
Co
najmniej
na
trzy
tygodnie

przed

zaplanowanym

wykorzystaniem

jakichkolwiekmateriałówprzeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru
dozatwierdzeniaszczegółoweinformacjedotycząceproponowanegoźródławytwarzania,zamawiani
alubwydo-bywania

tych

materiałów

jak

również

odpowiednie

świadectwa

badań

laboratoryjnychorazpróbkimateriałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkiemateriały z danego źródła uzyskajązatwierdzenie.
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Wykonawcazobowiązanyjestdoprowadzeniabadańwceluudokumentowania,żemateriałyuzyskane
zdopuszczonegoźródławsposóbciągłyspełniająwymaganiaSTwczasierealizacjirobót.
2.2. Pozyskiwanie materiałówmiejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz napozyskaniemateriałówzjakichkolwiekźródełmiejscowychwłączającwtoźródławskazaneprzezZamawiaj
ącego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przedroz-poczęciem
eksploatacjiźródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych ilaboratoryjnychorazproponowanąprzezsiebiemetodęwydobyciaiselekcjidozatwierdzeniaInżynie-rowi.
Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

spełnienie

wymagań

ilościowych

ijakościowychmateriałów z jakiegokolwiekźródła.
Wykonawcaponiesiewszystkiekosztyawtym:opłaty,wynagrodzeniaijakiekolwiekinnekosztyzw
iązanezdostarczeniemmateriałówiwyrobówbudowlanychdoRobót.
Humusinadkładczasowozdjętezterenuukopówimiejscpozyskaniapiaskuiżwirubędąformowane
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniuRobót po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędempublicznym.
WszystkieodpowiedniemateriałypozyskanezwykopównaTerenieBudowylubzinnychmiejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkładodpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazańInżyniera.
ZwyjątkiemuzyskanianatopisemnejzgodyInżyniera,Wykonawcaniebędzieprowadzićżadnych
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnionewKontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymiobowiązującymi na danymobszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadającewymaganiom
Materiały
(wyroby
budowlane)
nie
odpowiadające

wymaganiom

zostaną

przezWykonawcęwywiezionezterenubudowyizłożonewmiejscuuzyskanymstaraniemWykona
wcy.Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do
innychro-bót,niżtedlaktórychzostałyzakupione,tokoszttychwyrobówbudowlanychzostanieodpowiednio

przewartościowany

(skorygowany)

przez

Inspektora

Nadzoru.

W

każdymtakimprzypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekstjednolityDZ.U. nr 39 poz.251 z 2007r.).
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyrobybudowlane,Wykonawcawykonujenawłasneryzyko,liczącsięzjegonieprzyjęciem,usunięciemi
niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowaniemateriałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowaniarodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oswoim zamiarze tak szybko jak to możliwe przed użyciem tego materiału, albo w
okresieustalonymprzez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może byćpóźniejzmieniany bez zgody InspektoraNadzoru.
2.5. Przechowywanie i składowaniemateriałów
Wykonawcazapewni,abytymczasowoskładowanemateriały,doczasugdybędąoneużytedorobót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przezInżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowywmiejscach

uzgodnionych

z

Inżynierem

lub

poza

terenem

budowy

w

miejscachzorganizowa-nych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przezInżyniera.
Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiemniżejzapisanychbezuszkodzeń:kostkabetonowa,krawężnikiiopornikibetonowe,obrzeża
betonowe, słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, balustradyochronne.
Wyżej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeń stanowią własność Zamawiającego iwinny być Jemu dostarczone z protokołem w obecnościInżyniera.
2.6. Inspekcja wytwórnimateriałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
wcelusprawdzeniazgodnościstosowanychmetodprodukcjizwymaganiami.Próbkimateriałówmogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowićpodstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względemjakości.
W

przypadku,

gdy

Inspektor

Nadzoru

będzie

przeprowadzał

inspekcję

wytwórni

musząbyćspełnione następującewarunki:
a)

InspektorNadzorubędziemiałzapewnionąwspółpracęipomocWykonawcyorazprodu-centa
materiałów w czasie przeprowadzaniainspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
częściwytwórni,gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacjirobót,
c)

Jeżeli

produkcja

odbywa

się

w

miejscu

nie

należącym

do

Wykonawcy,

Wykonawcauzyskadla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badań w tychmiej-scach.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
byćzgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilościwskazaniomzawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
InspektoraNadzo-ru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt
powinienbyćuzgodniony i zaakceptowany przez InspektoraNadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
zzasadamiokreślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InspektoraNadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
byćutrzymywanywdobrymstanieigotowościdopracy.Powinienbyćzgodnyznormamiochronyśrodo
wiskai przepisami dotyczącymi jegoużytkowania.
WykonawcadostarczyInspektorowiNadzorukopiedokumentówpotwierdzającychdopuszcze-nie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymaganeprzepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzętniesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użyciasprzętuprzy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoimzamiarzewyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacjiInspek-tora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jegozgody.
Jakikolwiek
sprzęt,
maszyny,
urządzenia
i
narzędzia
nie
gwarantujące
zachowaniawarunkówumowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone dorobót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
4. TRANSPORT
Wykonawcastosowaćsiębędziedoustawowychograniczeńobciążenianaośprzytransporciemateriałów(sprzętu)naizterenuRobót.Uzyskaonwszelkieniezbędnezezwoleniaodwładzcodo
przewozunietypowychładunkówiwsposóbciągłybędzieokażdymtakimprzewozie
powiadamiałInżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonychmateriałów.
LiczbaśrodkówtransportubędziezapewniaćprowadzenierobótzgodniezzasadamiokreślonymiwDokumentacjiProjektowej,STiwskazaniachInspektoraNadzoru,wterminieprzewidzianymumową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisówruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrówtechnicznych.ŚrodkitransportuniespełniającetychwarunkówmogąbyćdopuszczoneprzezIn28
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spektora
Nadzoru,
pod
warunkiem
przywrócenia
stanu
pierwotnego
użytkowanychodcinkówdróg na kosztWykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do TerenuBudowy.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa
sięże,dla

materiałów,

odpadów

i

sprzętu:

transport,

odwiezienie,

dostarczenie,

zapewnienie,wywie-zienie, wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i
wyładunek na środkitranspor-tu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
5. WYKONANIEROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
orazzajakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
DokumentacjąPro-jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym
przezWykonawcęoraz poleceniami InspektoraNadzoru.
Sposób wykonania, sprzęt i materiały do robót nie objętych odrębnymi SpecyfikacjamiTechnicznymi,

Wykonawca ustali

z

Inspektorem Nadzoru z

określonym przez

niego

wyprzedzeniem.Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywaniarobót.
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

dokładne

wytyczenie

w

planie

i

wyznaczeniewysokościwszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi wDokumentacjiProjektowej lub przekazanymi na piśmie przez InspektoraNadzoru.
BłędypopełnioneprzezWykonawcęwwytyczeniuiwyznaczaniurobótzostaną,usunięteprzezWykon
awcę,nawłasnykoszt,z

wyjątkiem,kiedydanybłądokażesięskutkiembłęduzawartegow

danych

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InspektoraNadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru niezwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ichdokładność.
Decyzje

Inspektora

Nadzoru

elementówrobótbędą oparte na

dotyczące

akceptacji

wymaganiach

lub

odrzucenia

określonych w

materiałów

dokumentach

i

umowy,

Dokumentacji Projektoweji w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
InspektorNadzoruuwzględniwynikibadańmateriałówirobót,rozrzutynormalniewystępująceprzypr
odukcjii przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
orazinneczynniki wpływające na rozważanąkwestię.
PoleceniaInspektoraNadzorupowinnybyćwykonywaneprzezWykonawcęwczasieokreślonymprzezInspektoraNadzorupodgroźbązatrzymaniarobót.SkutkifinansoweztegotytułuponiesieW
ykonawca.
JeżeliwSpecyfikacjiTechnicznejdladanejRobotyniepostanowionoinaczej,uważasiężeutylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia27.04.2001.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT
6.1. Program zapewnieniajakości
WykonawcajestzobowiązanyopracowaćiprzedstawićdoakceptacjiInspektoraNadzoruprogramuzapewnieniajakości.WprogramiezapewnienijakościWykonawcapowinienokreślićzamierzo
ny sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacjiro-bót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST orazustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinienzawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeniarobót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobót,
- sposób zapewnieniebhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowaniepraktyczne,
- wykaz

osób

odpowiedzialnych

za

jakość

i

terminowość

wykonaniaposzczególnychelementówrobót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakościąwykonywanychrobót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratoriumwłasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenieba-dań),
- sposób

oraz

formę

gromadzenia

wyników

badań

laboratoryjnych,

zapispomiarów,nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
izastosowa-nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formęprzekazy-wania tych informacji InspektorowiNadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymenturobót:
- wykaz

maszyn

i

urządzeń

stosowanych

na

budowie

z

ich

parametramitechnicznymioraz wyposażeniemw mechanizmy do sterowania i
urządzeniapomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunkumateriałów, spoiw, lepiszczy, kruszywitp.,
- sposóbzabezpieczeniaiochronyładunkówprzedutratąichwłaściwościwczasietransportu,
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- sposóbiprocedurępomiarówibadań(rodzajiczęstotliwość,pobieraniepróbek,le-galizacja
i

sprawdzanie

urządzeń,

dostawmateriałów,wytwarzania

itp.)

mieszanek

prowadzonych
i

wykonywania

podczas

poszczególnych

elementówrobót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymiwymaganiom.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
6.2. Zasady kontroli jakościrobót
Celemkontrolirobótbędzietakiesterowanieichprzygotowaniemiwykonaniem,abyosiągnąćzałożoną
jakośćrobót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawcazapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzeniei
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów orazrobót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcyprzeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jestzadowalający.
Wykonawcabędzieprzeprowadzaćpomiaryibadaniamateriałóworazrobótzczęstotliwościązapewni
ającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wDoku-mentacji
Projektowej iST.
MinimalnewymaganiacodozakresubadańiichczęstotliwośćsąokreślonewST,normachi
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustalijakizakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie zumową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzeniai
sprzętbadawczy
posiadająważnąlegalizację,zostałyprawidłowowykalibrowaneiodpowiadająwymaganiom

norm

określających procedurybadań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
wceluich inspekcji.
InspektorNadzorubędzieprzekazywaćWykonawcypisemneinformacjeojakichkolwiekniedociągnięciachdotyczącychurządzeńlaboratoryjnych,sprzętu,zaopatrzenialaboratorium,pracyperso
nelu

lub

metod

badawczych.

Jeżeli

niedociągnięcia

te

będą

tak

poważne,

że

mogąwpłynąćujemnienawynikibadań,InspektorNadzorunatychmiastwstrzymaużyciedorobótbada
nychmateriałów

i

dopuści

je

do

użycia

dopiero

wtedy,

gdy

niedociągnięcia

w

pracylaboratoriumWykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tychmateriałów.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie
receptdozatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów
wilościachwystarczającychdowykonanianiezbędnychbadań.
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WszystkiekosztyzwiązanezorganizowaniemiprowadzeniembadańmateriałówponosiWykonawca.
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6.3. Pobieraniepróbek
Próbkibędąpobieranelosowo.Zalecasięstosowaniestatystycznychmetodpobieraniapróbek,opartych
na

zasadzie,

że

wszystkie

jednostkowe

elementy

produkcji

mogą

być

zjednakowymprawdopodobieństwem wytypowane dobadań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniupróbek.
NazlecenieInspektoraNadzoruWykonawcabędzieprzeprowadzaćdodatkowebadaniatychmateriałó
w,którebudząwątpliwościcodojakości,oilekwestionowanemateriałyniezostanąprzez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badańpo-krywa Wykonawca
tylko

w

przypadku

stwierdzenia

usterek;

w

przeciwnym

przypadku

kosztytepokrywaZamawiający.
PojemnikidopobieraniapróbekbędądostarczoneprzezWykonawcęizatwierdzoneprzezInspektoraNadzoru.PróbkidostarczoneprzezWykonawcędobadańwykonywanychprzezInspektoraNadzorubędąodpowiednioopisaneioznakowane,wsposóbzaakceptowanyprzezInspektora
Nadzoru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
6.4. Badania ipomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować możnawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InspektoraNadzoru.
Przedprzystąpieniemdopomiarówlubbadań,WykonawcapowiadomiInspektoraNadzoruorodzaju,
miejscuiterminiepomiarulubbadania.Powykonaniupomiarulubbadania,Wyko-nawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji InspektoraNadzoru.
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionychwspółrzędnymix,y,zwwersjicyfrowejorazwydruku.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
6.5. Raporty zbadań
WykonawcabędzieprzekazywaćInspektorowiNadzorukopieraportówzwynikamibadańjaknajszybc
iej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnieniajakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedługdostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
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6.6. Badania prowadzone przez InspektoraNadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badaniamateriałówwmiejscuichwytwarzania/pozyskiwania,aWykonawcaiproducentmateriałówpowi-nien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przezWykonawcę,

będzie

oceniać

zgodność

materiałów

i

robót

z

wymaganiami

ST

na

podstawiewynikówwłasnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych
przezWykonawcę.
InspektorNadzorupowinienpobieraćpróbkimateriałówiprowadzićbadanianiezależnieodWykonaw
cy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy sąniewia-rygodne,
to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oceniezgodno-ści
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam
lubpoprzezWykonawcę,

przeprowadzenie

powtórnych

lub

dodatkowych

badań

niezależnemulaboratorium.Koszty wszystkich dodatkowych badań i pomiarów pokrywa
Wykonawca

tylko

wprzypadkustwierdzeniausterek;wprzeciwnymprzypadkukosztytepokrywaZamawiający.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić doużycia:
1. Wyroby posiadające znak CE bezograniczeń,
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiemgdy:
a) wyróbzostałwyprodukowanynaterytoriumPolski
· w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent dołączył deklarację zgodności z tąnormą
· posiadaznakbudowlany(znakbezpieczeństwa)świadczącyozgodnościzPolskąNormąalboapr
obatątechniczną,aproducentzałączyłodpowiedniąinformacjęowyrobie,
· w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie zuzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tąaprobatą
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobatytechnicznej, a producent załączył deklarację zgodności z tąaprobatą
c) jesttowyróbumieszczonywodpowiednimwykaziewyrobówmającychniewielkieznaczeniedlazdrowiaibezpieczeństwa,dlaktórychproducentwydałdeklaracjęzgodnościzuznanymi
regułami sztukibudowlanej
3. Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego wedługindywidualnej

dokumentacji

technicznej,

dla

którego

producent

wydał

specjalne

oświadczenieozgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i które spełniają
wymogiST.
Wprzypadkumateriałów,dlaktórychww.dokumentysąwymaganeprzezST,każdapartiadostarczo
nadorobótbędzieposiadaćtedokumenty,określającewsposóbjednoznacznyjej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
wraziepotrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badańbędądostarczone przez WykonawcęInżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będąodrzucone.
6.8. Dokumentybudowy
(1) DziennikBudowy
Dziennik budowy przekazuje Zamawiający Wykonawcy w trakcie przekazania terenubudowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującymZamawiającegoiWykonawcęwokresieodprzekazaniaWykonawcyterenubudowydokońcaokresugwarancyj
nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zobowiązują-cymi
przepisami [2] spoczywa naWykonawcy.
Zapisywdziennikubudowybędądokonywanenabieżącoibędądotyczyćprzebiegurobót,stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronybudowy.
Każdyzapiswdziennikubudowybędzieopatrzonydatąjegodokonania,podpisemosoby,która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskasłużbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym,bezpośredniojeden pod drugim, bezprzerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymnumeremzałącznikaiopatrzonedatąipodpisemWykonawcyiInżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać wszczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenubudowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacjiprojektowej,
- datęuzgodnieniaprzezInżynieraprogramuzapewnieniajakościiharmonogramówrobót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementówrobót,
- przebiegrobót,trudnościiprzeszkodywichprowadzeniu,okresyiprzyczynyprzerwwrobotach,
- uwagi i poleceniaInżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniempowodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych iostatecznych odbiorówrobót,
- wyjaśnienia,uwagiipropozycjeWykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającychograniczeniomlubwymaganiomszczególnymwzwiązkuzwarunkamiklimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
wtrakciewykonywaniarobót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeniarobót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonychbadań z podaniem, kto jeprzeprowadzał,
- dane dotyczące zastosowanych materiałów, z podaniem producenta oraz nazw firmowychi
typów,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto jeprzeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegurobót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będąprzedłożone Inżynierowi do ustosunkowaniasię.
Decyzje

Inżyniera

wpisane

do

dziennika

budowy

Wykonawca

podpisuje

z

zaznaczeniemichprzyjęcia lub zajęciemstanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.Projektant
niejestjednakstronąumowyiniemauprawnieńdowydawaniapoleceńWykonawcyrobót.
(2) KsiążkaObmiarów
Książka Obmiarów stanowi

dokument

pozwalający

na

rozliczenie

faktycznego

postępukażdegozelementówrobót.Obmiarywykonanychrobótprzeprowadzasięwsposóbciągływje
dnost-kach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do RejestruObmiarów.
(3) Dokumentylaboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczeniao
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będągromadzonew
formie

uzgodnionej

w

programie

zapewnienia

jakości.

Dokumenty

te

stanowią

załącznikidoodbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie InspektoraNadzoru.
(4) Pozostałe dokumentybudowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następującedokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadaniabudowlanego,
b) protokoły przekazania TerenuBudowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowycywilno-prawne,
d) protokoły odbiorurobót,
e) protokoły z narad iustaleń,
f) korespondencję nabudowie.
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(5) Przechowywanie dokumentówbudowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiedniozabezpieczonym.
Zaginięciektóregokolwiekzdokumentówbudowyspowodujejegonatychmiastoweodtworze-nie w
formie przewidzianejprawem.
Wszelkie

dokumenty

budowy

będą

zawsze

dostępne

dla

Inspektora

Nadzoru

i

przedstawianedowglądu na życzenieZamawiającego.
7. OBMIARROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiarurobót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie zDokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w PrzedmiarzeRobót.
ObmiaruRobótdokonujeWykonawcapopisemnympowiadomieniuInspektoraNadzoruozakresieo
bmierzanychRobótiterminieobmiaru,conajmniejna3dniprzedtymterminem.Wyniki

obmiaru

będą wpisane do KsiążkiObmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w PrzedmiarzeRobót
lub

gdzie

indziej

w

Szczegółowych

Specyfikacjach

Technicznych

nie

zwalnia

Wykonawcyodobowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcjiIn-spektora Nadzoru napiśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celumiesięcznej
płatności

na

rzecz

Wykonawcy

lub

w

innym

czasie

określonym

w

Umowie

luboczekiwanymprzez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do każdej częściowej sprzedaży
elementów,robót czy materiałów konieczne jest dołączenie ObmiarówRobót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
7.2. Zasady określania ilości robót imateriałów
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa
sięże,mierzone

ilości

będą

określane

zgodnie

z

zasadami

arytmetyki

z

dokładnościąodpowiadającąpodanej dla danej pozycji w kosztorysieofertowym.
Długości

i

odległości

pomiędzy

wyszczególnionymi

punktami

skrajnymi

będąobmierzonepoziomo wzdłuż liniiosiowej.
JeśliSTwłaściwedladanychrobótniewymagajątegoinaczej,objętościbędąwyliczonewm3

jako

długość pomnożona przez średniprzekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodniezwymaganiamiST.
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Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiarygórnej
płaszczyznywarstwy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
7.3. Urządzenia i sprzętpomiarowy
Wszystkieurządzeniaisprzętpomiarowy,stosowanywczasieobmiarurobótbędązaakcepto-wane
przez InspektoraNadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
telubsprzętwymagająbadańatestującychtoWykonawcabędzieposiadaćważneświadectwalegalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie,wcałym okresie trwania robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
7.4. Wagi i zasady ważenia
WykonawcadostarczyizainstalujeurządzeniawagoweodpowiadająceodnośnymwymaganiomSpec
yfikacji

Technicznych.

Będzie

utrzymywać

to

wyposażenie

zapewniając

w

sposóbciągłyzachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InspektoraNadzoru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
7.5. Czas przeprowadzeniaobmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkówRobót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robótzanikającychprzeprowadzasięwczasieichwykonywania.
ObmiarRobótpodlegającychzakryciuprzeprowadzasięprzedichzakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposóbzrozumiały ijednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimiszkicamiumieszczonyminakarcieKsiążkiObmiarów.Wraziebrakumiejscaszkicemogąbyćdołączone
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzórzostanieuzgodniony z
InspektoraNadzoru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
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8. ODBIÓRROBÓT
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Terminy odbiorówrobót
należy dostosować do wymagań określonych wUmowie.
8.1. Rodzaje odbiorówrobót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapomodbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegającychzakryciu,
b) odbiorowiczęściowemu,
c) odbiorowiostatecznemu,
d) odbiorowi przed upływemrękojmi.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegającychzakryciu
Odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciupoleganafinalnejocenieilościijakościwykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnązakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasieumożliwiającymwykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępurobót.
Odbioru robót dokonuje InspektorNadzoru.
GotowośćdanejczęścirobótdoodbioruzgłaszaWykonawcawpisemdoDziennikaBudowyi
jednoczesnympowiadomieniem

InspektoraNadzoru.

Odbiór

będzie

przeprowadzonynie-

zwłocznie,niepóźniejjednakniżwciągu3dnioddatyzgłoszeniawpisemdoDziennikaBu-dowy

i

powiadomienia o tym fakcie InspektoraNadzoru.
JakośćiilośćrobótulegającychzakryciuoceniaInspektorNadzorunapodstawiedokumentówzawieraj
ących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimiustaleniami.
Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lubodmówić płatności za teroboty.
Kosztprzygotowaniadokumentacjiodbiorowej,niepodlegaodrębnejzapłacieiprzyjmujesię,
że jest włączony w cenękontraktową.
8.3. Odbiórczęściowy
Odbiórczęściowypoleganaocenieilościijakościwykonanychczęścirobót.Odbioruczęścio-wego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robótdokonu-je
InspektorNadzoru.
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8.4. Odbiór ostatecznyrobót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznegorobót
Odbiórostatecznypoleganafinalnejocenierzeczywistegowykonaniarobótwodniesieniudoich ilości,
jakości iwartości.
Całkowite

zakończenie

robót

oraz

gotowość

do

odbioru

ostatecznego

będzie

stwierdzonaprzezWykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie otymfakcie InspektoraNadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc
oddniapotwierdzeniaprzezInspektoraNadzoruzakończeniarobótiprzyjęciadokumentów,októrych
mowa w punkcie8.4.2.
Odbioru

ostatecznego

robót

dokona

komisja

wyznaczona

przez

Zamawiającego

wobecnościInspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowejnapodstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnejorazzgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową iST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
wtrakcieodbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonaniarobótuzupełniających i robótpoprawkowych.
Wprzypadkachniewykonaniawyznaczonychrobótpoprawkowychlubrobótuzupełniającychwwarst
wie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności iustalanowy
termin odbioruostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, wad trwałych nie mających większego
wpływunacechyeksploatacyjneobiektuibezpieczeństworuchu,komisjadokonapotrąceńzgodniez
Instrukcją

DPT-14

o

dokonywaniu

odbioru

robót

drogowych

i

mostowych

realizowanychnadrogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich – Załącznik do Zarządzenia
nr

7/89General-

negoDyrektoraDrógpublicznychzdnia14lipca1989r.wrazzpóźniejszymizmianami.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
8.4.2. Dokumenty do odbioruostatecznego
Podstawowymdokumentemdodokonaniaodbioruostatecznegorobótjestprotokółodbioruostatecz
negorobótsporządzonywgwzoruustalonegoprzezZamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny kosztnastępującedokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,jeśli
została sporządzona w trakcie realizacjiumowy,
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lubzamienne),
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3. Recepty i ustaleniatechnologiczne,
4. Dzienniki budowy i Książki obmiarów(oryginały),
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
iew.PZJ,
6. Informacja

o

znakach

CE

i

znakach

budowlanych

wyrobów

umieszczone

naopakowaniachlub dołączone do dokumentów handlowych oraz oświadczenia ozgodności.
7. Opinię

technologiczną

sporządzoną

na

podstawie

wszystkich

wyników

badań

ipomiarówzałączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST iPZJ,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie liniitelefonicznej,

energetycznej,

gazowej,

oświetlenia

itp.)

oraz

protokoły

odbioru

i

przekazaniatychrobót właścicielomurządzeń,
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w formieelektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym orazwydruku (3egzemplarzy),
10. Kopię

mapy

zasadniczej

powstałej

w

wyniku

geodezyjnej

inwentaryzacjipowykonawczej,w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg
programu uzgodnionego z Zamawiają-cym oraz wydruku (3egz.).
W

przypadku,

gdy

wg

komisji,

roboty

pod

względem

przygotowania

dokumentacyjnegoniebędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczypo-nowny termin odbioru ostatecznegorobót.
Wszystkie

zarządzone

przez

komisję

roboty

poprawkowe

lub

uzupełniające

będązestawionewg wzoru ustalonego przezZamawiającego.
Terminwykonaniarobótpoprawkowychirobótuzupełniającychwyznaczykomisja.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
8.5. Odbiór prze upływem okresurękojmi
Odbiórprzedokresemrękojmipoleganaoceniewykonanychrobótzwiązanychzusunięciemwad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresierękojmi.
Odbiór przed

okresem

rękojmi

będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej

obiektuzuwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostatecznyrobót”.
9. PODSTAWAPŁATNOŚCI
9.1. UstaleniaOgólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkęobmiarową ustaloną dla danej pozycjiKosztorysu.
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Dlapozycjikosztorysowychwycenionychryczałtowopodstawąpłatnościjestwartość(kwota)poda
na przez Wykonawcę w danej pozycjiKosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniaćwszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tejrobotyw
Specyfikacji Technicznej i w DokumentacjiProjektowej.
CenyjednostkowelubkwotyryczałtoweRobótbędąobejmowaćtakże:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymikosztami,
-

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

magazynowania,ewentualnychubytków i transportu na terenbudowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymikosztami,
- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów w tym opłatyśrodowiskowe,
- kosztyuzyskaniauzgodnień,pozwoleńidecyzjiadministracyjnych,
- kosztypośrednie,
- zyskkalkulacyjnyzawierającyewentualneryzykoWykonawcy,
- podatki obliczone zgodnie z
obowiązującymiprzepisami.Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatkuVAT.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania OgólneD-M-00.00.00
9.2.1. Zakres prac towarzyszących i robóttymczasowych
Pracetowarzyszące:
- obsługageodezyjna,
- geodezyjna inwentaryzacjapowykonawcza,
- powykonawcza
dokumentacjatechniczna.Robotytymczaso
we:
- opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacjiruchu,
- montaż i demontaż tymczasowego oznakowaniadróg,
- organizacja i likwidacja placubudowy.
Koszt wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłaciei
przyjmuje się, ze jest wliczony w cenęumowną.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu
obejmujewszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem
idemonta-żem oznakowania, a wtym:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem (Inspektorem Nadzoru) i odpowiednimiinstytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian
doniegowraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru)
iwprowadzaniemdalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępurobót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiamibezpieczeństwaruchu,
(c) opłaty/dzierżawyterenu,
(d) przygotowanieterenu,
(e) Wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe irusztowania.
(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,krawężników, barier, oznakowań idrenażu,
(g) tymczasową przebudowę urządzeńobcych.
(h) Wykonanieremontucząstkowegodrógobjazdowych,awprzypadkuznacznegouszko-dzenia
nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na kosztWykonawcyw
technologii odpowiadającej istniejącejnawierzchni
(i) Uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem zdokopu.
(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnychmateriałów.
(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychmateriałów.
(l) Koszt zapewnienia niezbędnych czynnikówprodukcji.
Kosztutrzymaniaobjazdów/przejazdówdrógtymczasowychiorganizacjiruchuobejmuje:
(a) oczyszczanie,przestawienie,przykrycieiusunięcietymczasowychoznakowańpionowych,poz
iomych, barier iświateł,
(b) utrzymanie płynności ruchupublicznego.
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przypomocy przeszkolonychsygnalistów.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni,chodników,krawężników, barier, oznakowań idrenażu
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchuobejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów ioznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanupierwotnego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżejniepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ceniekontraktowej.
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10. PRZEPISYZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 zpóźniejszymizmianami)wrazzobowiązującymiprzepisamiwykonawczymi.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
zdnia30.04.2004 r. poz.881).
3. Ustawazdnia21marca1985r.odrogachpublicznych(Dz.U.Nr14,poz.60-zpóźniejszymizmianami).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30,poz.163 z późniejszymizmianami).
5. Ustawazdnia29stycznia2004roku-Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.Nr19,poz.177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537 z późniejszymizmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wsprawiewarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz.430).
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
zdnia30maja2000r.wsprawiewarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćdrogoweobiek
tyinżynierskieiichusytuowanie.(Dz.U.Nr63poz.735-zdnia3.08.2000r.).
8. Rozporządzenie

Ministra

Infrastruktury

z

dnia

26

czerwca

2002

r.

w

sprawiedziennikabudowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego danedoty-czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz.
953 z 2002r.).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
zdnia31lipca2002r.wsprawieznakówisygnałówdrogowych(Dz.U.Nr170,poz.1393z2002r.).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
zdnia23

września

2008

r.

zmieniające

rozporządzenie

w

sprawie

znaków

i

sygnałówdrogowych(Dz.U. Nr 179, poz. 1104 z 2008r.).
11. RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia27sierpnia2002r.wsprawieszczegółowegozakresuiformyplanubezpieczeństwaiochronyzdrowiaorazszczegółowegozakresurodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. (Dz.U.Nr151, poz.
1256 z 2002r.).
12. Rozporządzenie

Ministra

Infrastruktury

z

dnia

6

lutego

2003

r.

w

sprawiebezpieczeństwaihigienypracypodczaswykonywaniarobótbudowlanych(Dz.U.Nr47,poz
.401z2003r.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r. w sprawieinformacji
dotyczącejbezpieczeństwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczeństwaiochronyzdrowia(Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003r.).
14. RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia3lipca2003r.wsprawieszczegółowegozakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.).
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroliwyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004r.).
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobudeklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiembudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004r.).
17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającerozporządzeniewsprawiesposobówdeklarowaniazgodnościwyrobówbudowlanychorazsposobuznakowa
nia ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 245, poz. 1782 z 2006r.).
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawieszczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
iodbiorurobótbudowlanychorazprogramufunkcjonalnoużytkowego(Dz.U.Nr202,poz.2072z2004r.).
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawieeuropejskichaprobattechnicznychorazpolskichjednostekorganizacyjnychupoważnionychdoichwydaw
ania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375 z 2004r.).
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobattechnicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.
Nr249,poz. 2497 z 2004r.).
21. Rozporządzenie

Ministra

Gospodarki

Przestrzennej

i

Budownictwa

z

30.12.1994rwsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z
1994r., poz.38).
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995
rwsprawie

rodzaju

i

zakresu

opracowań

geodezyjno-kartograficznych

oraz

czynnościgeodezyj-nych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).
23. Inne przepisy związane zww.
24. DokumentyKontraktowe.
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
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1. Wstęp
1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonaniai
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnychnawierzchni w związku z „Remont drogi Nr 1043C Bagiennica Wielka Klonia”
1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętychST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robótzwiązanychzoczyszczeniemiskropieniemwarstwkonstrukcyjnychprzedułożeniemnastępnej
warstwy nawierzchni, iobejmują:
• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zbetonuasfaltowego,podbudowyzkruszywałamanego, tł bet. ;zużycieemulsji 0,5 kg/m²
(jezdnia,.).
• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwywiążącej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego; zużycie emulsji 0,3 kg/m²(jezdnia).
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać przed ułożeniem następnejwarstwynawierzchni.
Skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać zgodnie z
DokumentacjąProjektową,przed ułożeniem warstw z mieszanekmineralno-asfaltowych.
1.4. Określeniapodstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimipolskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Warunki ogólne”
pkt.1.5.Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonanychrobótorazzaichzgodnośćz
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami InspektoraNadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczącemateriałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STDM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt2.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczącemateriałów
Materiały
do
skropienia
warstw
konstrukcji
nawierzchni
muszą
być
zaakceptowaneprzezInspektora Nadzoru i muszą posiadać znak budowlany CE lub Deklarację
Zgodności zPolskąNormą.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz.
881,2004r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy
wykonywaniu ro-bót budowlanych, jeżelijest:
− oznakowany CE lub znakiem budowlanymB,
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− umieszczony w określonym przez Komisję Europejska wykazie
wyrobówmającychniewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeństwa
Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklaracjęzgodności.
Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego
określaRozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowaniazgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr198,poz. 2041 z 2004 r.)
Skropienielepiszczem,wceluzapewnieniazwiązaniaukładanejwarstwyasfaltowejzpodłożem
(niżej leżącą warstwą), może być wykonane emulsją asfaltową wedługPN-EN13808, albo
innym materiałem według norm lub aprobat technicznych. Rodzaj lepisz-cza powinien
być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Emulsję do konkret-nych zastosowań
należy dobrać na podstawie ww.normy.
2.3. Rodzaje materiałów do wykonaniaskropienia
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszejspecyfikacjisą:
− szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana i modyfikowaną –
dozłączenia warstwasfaltowych,
− wolnoorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana – do
złączeniawarstwniebitumicznych.
Do skropienia lepiszczem warstwy wiążącej asfaltowej, przed ułożeniem warstwy zmieszanki SMA zaleca się zastosować emulsję modyfikowanąpolimerem.
Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych
imodyfikowanychpowinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje
asfaltowe2009”.
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych dozłączania warstwnawierzchni
Wymaganiatechniczne

Metoda badańwedługnormy

Jednostka

C60 B3 ZMlub
C60 B4ZM

C60 B5ZM

Klasa

Zakreswartości

Klasa

Zakreswartości

-

3 lub4

50 do 100lub
70 do130

5

120 do180

Indeksrozpadu

PN-EN13075-1

Zawartośćlepiszcza

PN-EN1428

%(m/m)

5

58 do 62a)

5

58 do 62a)

Czas wypływudla
∅2mm w40°C

PN-EN12846

s

1

TBRb)

1

TBRb)

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

Pozostałość nasicie
0,5mm

PN-EN1429

Trwałość po7
dniachmagazynowania

PN-EN1429

Sedymentacja

PN-EN12847

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN13614

%pokrycia
powierzchni

1

TBR

1

TBR

2

≥75

2

≥75

-

≥ 3,5d)

-

≥ 3,5d)

Adhezjac)
pHemulsji

WT-3, załącznik2
PN-EN12850
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Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,zgodnie
z PN-EN13074
PN-EN1426
0,1mm
3
≤ 100e)
3
≤ 100e)
Penetracja w25°C
a)
Emulsję można rozcieńczyć wodą do stężenia asfaltu nie niższego niż40%(m/m)
b)
Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą nabudowie
c)
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt zkruszywem
d)
Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwohydrauliczne
e)
Do skropień podbudów niezwiązanych, szczególnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznielub
tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji160/220

Tablica 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimeramistosowanych do złączania warstwnawierzchni
Wymaganiatechniczne

Metoda badańwedługnormy

Jednostka

C60 BP3 ZMlub
C60 BP4ZM

C60 BP5ZM

Klasa

Zakreswartości

Klasa

Zakreswartości

-

3 lub4

50 do 100lub
70 do130

5

120 do180

Indeksrozpadu

PN-EN13075-1

Zawartośćlepiszcza

PN-EN1428

%(m/m)

5

58 do 62a)

5

58 do 62a)

Czas wypływudla
∅2mm w40°C

PN-EN12846

s

1

TBRb)

1

TBRb)

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

Pozostałość nasicie
0,5mm

PN-EN1429

Trwałość po7
dniachmagazynowania

PN-EN1429

Sedymentacja

PN-EN12847

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN13614

%pokrycia
powierzchni

1

TBR

1

TBR

2

≥75

2

≥75

-

≥ 3,5d)

-

≥ 3,5d)

Adhezjac)
pHemulsji

WT-3, załącznik2
PN-EN12850

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,zgodnie
z PN-EN13074
Penetracja w25°C

PN-EN1426

0,1mm

3

≤100

3

≤100

Temperaturamięknienia

PN-EN1427

°C

4

≥43

4

≥43

Nawrót sprężystyw
PN-EN13398
%
4
≥50
4
≥50
25°C
a)
Emulsję można rozcieńczyć wodą do stężenia asfaltu nie niższego niż40%(m/m)
b)
Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą nabudowie
c)
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt zkruszywem
d)
Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwohydrauliczne
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2.4. Składowanieemulsji
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości.
Emulsję należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych wurządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować wopakowaniachtransportowychlubstacjonarnychzbiornikachpionowychznalewaniemoddna.Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przezprodu-centa.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczącesprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt
3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstwnawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw
wykazaćsięmożliwością korzystania z następującegosprzętu:

nawierzchni,

powinien

− szczotekmechanicznych.
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byćwykonanaztwardychelementówczyszczącychisłużyćdozdrapywaniaorazusuwaniazanie-czyszczeń
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaćmięk-kie elementy
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotekwyposażonychw
urządzeniaodpylające,
− sprężarek,
− zbiorników zwodą,
− szczotekręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstwnawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę do emulsji wyposażonądodatkowo w lancę do ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona wurządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następującychparametrów:
− temperatury rozkładanegolepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza wkolektorze,
− obrotów pompy dozującejlepiszcze,
− prędkości poruszania sięskrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładaniaemulsji,
− dozatoraemulsji.
Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby
byłomożliwezachowanie stałej temperaturylepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowaniaskrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z tolerancją ±10% od
ilościzałożonej.W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę)
połączoną zeskrapiarką do ręcznegoskropienia.
Zastosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez InspektoraNadzoru.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczącetransportu
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowSTD-M00.00.00„Wymaganiaogólne”pkt4.
4.2. Transportemulsji
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkachi
innychopakowaniachpodwarunkiem,żeniebędąkorodowałypodwpływememulsjiiniebędą
powodowały
jej
rozpadu.
Cysterny
przeznaczone
do
przewozu
emulsji
powinnybyćprzedzieloneprzegrodami,dzielącymijenakomoryopojemnościniewiększejniż1m3,
akażda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ
emulsji.Cysterny,pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji
powinny byćczy-ste i nie powinny zawierać resztek innychlepiszczy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonaniarobót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5.
5.2. Oczyszczenie warstwnawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota
ikurzuprzy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W
miejscachtrudno dostępnych należy używać szczotekręcznych.
Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć
ręcznielubza pomocą dostosowanegosprzętu.
Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonympowietrzem.
Oczyszczeniu podlegają wszystkie powierzchnie warstw wymienionych wpkt.1.3.
5.3. Skropienie warstwnawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna byćoczyszczona.
Jeżelidoczyszczeniawarstwybyłaużywanawoda,toskropienielepiszczemmożenastąpićdopiero
po wyschnięciuwarstwy.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera
jejoczyszczenia.Warstwanawierzchnipowinnabyćskrapianalepiszczemprzyużyciuskrapiarek,a
wmiej-scach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dysząrozpryskową)
Doskropienianależyzastosowaćemulsjępodgrzanądotemperaturyzalecanejprzezprodu-centa.
Tablica 1. Zalecane ilości asfaltu do skropienia podłoża pod warstwęasfaltową
Podłoże pod warstwęasfaltową
Podbudowa z mieszanki niezwiązanejstabilizowanejmechanicznie,
Istniejąca nawierzchniaasfaltowa
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Tablica 2. Zalecane ilości asfaltu do skropienia na połączeniachmiędzywarstwowych
Połączenie nowych warstwasfaltowych
Podbudowa z betonuasfaltowego
Asfaltowa warstwa
wyrównawczalubwzmacniająca
Warstwa wiążąca z betonuasfaltowego

Ilość asfaltu
poodparowaniuwody z
emulsji kg/m2
od 0,3 do0,5
od 0,1 do0,3

Dokładne zużycie asfaltu winno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanujej
powierzchni oraz zaakceptowane przezInżyniera.
Powierzchniapowinnabyćskropionaemulsjąasfaltowązwyprzedzeniemwczasienaodparowa
niewody.
Orientacyjny czas powinien wynosić conajmniej;
- 2,0 godzin w przypadku stosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2emulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampęskrapiającą.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinienzabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylkoniezbędny ruchbudowlany.
6. Kontrola jakościrobót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem dorobót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropieniewarstwywceluokreśleniaoptymalnychparametrówpracyskrapiarkiiokreśleniawymaganej
ilości
emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doskropienia.
6.3. Badania w czasierobót
6.3.1. Badaniaemulsji
OcenaemulsjistosowanejdoskropieniawarstwnawierzchnipowinnabyćopartanaZKP,która
powinna być certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (wymaganą dooznakowaniaCE) lub
przez jednostkę akredytowaną (wymaganą do oznakowania znakiem
budowlanymB).Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy emulsji jej lepkość –
badanie wg
PN-EN12846.
6.3.2. Wymagania dotyczące lepiszczaodzyskanego
Wymagania dotyczące lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przezodparowanie, poddanego stabilizacji – według normy PN-EN 14895 i ewentualnie procesowistarzenia - według normy PN-EN14769
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6.3.3. Sprawdzenieoczyszczenia.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładnościwykonania tejczynności.
6.4. Wymagania dotyczące wytrzymałościpołączeń
Wytrzymałość na ścinanie wykonanego połączenia międzywarstwowego nie
możebyćniższaniż:
- 1,0 MPa . dla połączeń warstwaścieralna/wiążąca
- 0,7 MPa . dla połączeń warstwa wiążąca/podbudowa oraz podbudowaasfaltowa/podbudowa asfaltowa gdy jest układana w dwóchwarstwach
- 1,3 MPa . dla połączeń cienkich warstw: < 4cm
7. Obmiarrobót
7.1. Ogólne zasady obmiarurobót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowąjest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt8.Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiamiIn-spektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST daływyniki
pozytywne.
9. Podstawapłatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawypłatności
OgólneustaleniadotyczącepodstawypłatnościpodanowSTD-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”
pkt9.
9.2. Cena jednostkiobmiarowej
Cenawykonania1m²(metrkwadratowy)oczyszczeniaiskropieniawarstwkonstrukcyj-nych
nawierzchniobejmuje:
- przygotowanie robót, oznakowanierobót,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonaniaoczyszczenia,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
zewentualnymmyciem wodą, w tym również wodą podciśnieniem,
- ręczne odspojenie stwardniałychzanieczyszczeń,
- wywiezienie zanieczyszczeń (odpadków) z miejscabudowy,
- ocena wizualna dokładności wykonania oczyszczenia powierzchniwarstwy,
- zakup lepiszcza i innych niezbędnych materiałów do wykonaniaskropienia,
- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napełnienie nimskrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganejtemperatury,
- skropienie powierzchni warstwylepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacjitechnicznej,
- uporządkowanie terenu prowadzonychrobót.
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10. Przepisyzwiązane
10.1. Normy
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dlaasfaltów
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowychemulsjiasfaltowych
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe . Oznaczenie penetracjiigłą
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe . Badanie rozpadu . część 1: Oznaczenieindeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczemmineralnym.
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe . Oznaczenie przyczepności emulsjibitumicz-nych
przez zanurzenie w wodzie . Metoda zkruszywem.
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie ipoprzeczny rozkład lepiszcza ikruszywa.
10.2. Innedokumenty
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza
ikruszywa.Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia1992-02-03.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogachpublicznych
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1. WSTĘP
1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem
niniejszej
Specyfikacji
Technicznej
(ST)
są
wymaganiadotyczącewykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowegow związku z „Remont drogi Nr 1043C Bagiennica Wielka Klonia”
1.2. Zakres stosowaniaST
SpecyfikacjaTechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętychST
Ustalenia
zawarte
w
niniejszej
Specyfikacji
dotyczą
robótprzywykonywaniuwarstwyścieralnejzbetonuasfaltowegoiobejmują:
•

prowadzenia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4cm
(warstwa ścieralna) AC 8 S

wgPN-EN13108-1[47]iWT-2Nawierzchnieasfaltowe2008[65]zmieszankimineralnoasfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszankimineralnoasfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzi
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt7.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu
odKR1do KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane
mieszankibetonuasfaltowego o wymiarze D podano w tablicy1.
Tablica 1. Stosowanemieszanki

1)

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1),mm

KR1-2

AC5S,

KR3-4

AC8S,AC11SAC8S,

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa wmieszance.

1.4. Określeniapodstawowe
1.4.1. Nawierzchnia–
konstrukcjaskładającasięzjednejlubkilkuwarstwsłużącychdoprzejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu pojazdów napodłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim
kontakciezkołamipojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszczaasfaltowego.
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1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszankimineralnoasfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
względunanajwiększywymiarkruszywa,np.wymiar8lub11.
1.4.5. Betonasfaltowy–mieszankamineralnoasfaltowa,wktórejkruszywoouziarnieniuciągłymlubnieciągłymtworzystrukturęwzajemnieklinu
jącąsię.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa,
masyziarenprzechodzących przez określony zestawsit.

wyrażony

w

procentach

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone
wosiachobliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnychi półsztywnych” GDDP-IBDiM[68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i
górny(D)wymiarsita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2mm.
1.4.10. Kruszywodrobne–kruszywozziarenowymiarze:D≤2mm,któregowiększaczęść
pozostaje na sicie 0,063mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm.
1.4.12. Wypełniacz–
kruszywo,któregowiększaczęśćprzechodziprzezsito0,063mm.(Wypełniacz
mieszany
–
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnegoi wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzeniamineralnego,wyprodukowanyoddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnieładunki
cząstkom zdyspergowanegoasfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,odpowiednimi
polskiminormamiizdefinicjamipodanymiwSTD-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skrótydodatkowe
ACS
– betonasfaltowy do warstwyścieralnej
PMB – polimeroasfalt,
D
–
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości
ziarenkruszywa),d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości
ziarenkruszywa),C – kationowa emulsjaasfaltowa,
NPD
– właściwość użytkowa nie określana (ang. No
PerformanceDetermined; producent może jej nieokreślać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentmożedostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest dotegozobowiązany),
IRI
– (International
Roughness Index) międzynarodowy
wskaźnikrówności,
MOP – miejsce obsługipodróżnych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za
zgodnośćzDokumentacją Projektową, ST i poleceniami InspektoraNadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00"Wymaganiaogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowaniamateriałów
Ogólne warunki stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STDM.00.00.00 „Wymaganiaogólne”.
2.2. Lepiszczaasfaltowe
Należy
stosować
asfalty
drogowe
wg
PN-EN
12591
[27].
Rodzajestosowanychlepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2możnastosować inne lepiszcza nienormowe według aprobattechnicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonuasfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszank
aACS

Gatuneklepiszcza
asfaltdrogowy

AC5S,AC8S,
50/701), 70/100
AC11S
1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana
minimalnatemperaturanawierzchniwynosiponiżej-28°C(regionpółnocnowschodniiterenypodgórskie)

KR1 –KR2

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w
tablicy3.Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy4.
Tablica3.WymaganiawobecasfaltówdrogowychwgPN-EN12591[27]
Lp.

Metoda
badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

Właściwości

1

Penetracja w25°C

2

Temperaturamięknienia

3

Temperaturazapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniejniż
Zawartośćskładników
rozpuszczalnych,
%m/m
PN-EN 12592 [28]
nie mniejniż
Zmiana masy
postarzeniu(ubytek
%m/m
PN-EN 12607-1[31]
lubprzyrost),
nie więcejniż
Pozostała
%
PN-EN 1426[21]
penetracjapostarzeniu,
Temperaturamięknieniap
°C
PN-EN 1427[22]
o starzeniu, nie mniejniż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartośćparafiny,
%
PN-EN 12606-1[30]

4

5

6
7

8

Rodzajasfaltu
50/70
70/100

0,1mm

PN-EN 1426[21]

50-70

70-100

°C

PN-EN 1427[22]

46-54

43-51

230

230

99

99

0,5

0,8

50

46

48

45

2,2

2,2
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°C

PN-EN 1427[22]

9

9

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Składowanie
asfaltu
drogowego
powinno
się
odbywać
w
zbiornikach,wykluczającychzanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy
pośredni (bez kontaktu asfaltuzprzewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien
być
izolowanytermicznie,posiadaćautomatycznysystemgrzewczyztolerancją±5°Corazukładcyrkul
acjiasfaltu.
2.3. Kruszywo
DowarstwyścieralnejzbetonuasfaltowegonależystosowaćkruszywowedługPN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobnei
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 –
część2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica3.3.
Składowanie
kruszywa
powinno
się
odbywać
w
warunkach
zabezpieczającychjeprzedzanieczyszczeniemizmieszaniemzkruszywemoinnymwymiarzelubp
ochodzeniu.Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowaniewypełniaczapowinnosięodbywaćwsilosachwyposażonychwurządzeniadoaeracji.
2.4. Środekadhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego
ikruszywa,gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa
iodpornośćmieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i
zastosowaćśrodekadhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepnościokreślonawedług PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym
przezproducenta.Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnychopakowaniach,
w warunkach określonych przezproducenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń ikrawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i
poprzecznychztego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin
stanowiącychpołączeniaróżnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi wnawierzchni lub ją ograniczającymi, należystosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lubaprobat
technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lubaprobat
technicznych
Grubośćmateriałutermoplastycznegodospoinypowinnawynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm.
Składowanie
materiałów
termoplastycznych
jest
dozwolone
tylko
woryginalnychopakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacietechnicznej.
DouszczelnieniakrawędzinależystosowaćasfaltdrogowywgPN-EN12591[27].
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Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobattechnicznych.
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2.6. Materiały do złączenia warstwkonstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z
warstwąścieralną)należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsjemodyfikowanepolimeramiwedługPN-EN13808[58]iWT3Emulsjeasfaltowe2009punkt5.1tablica2i
tablica 3[66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych
lubwstacjonarnychzbiornikachpionowychznalewaniemoddna.Nienależynalewaćemulsjidoopa
kowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałamimineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczącesprzętu
Ogólne
wymagania
dotyczące
00.00.00„Wymaganiaogólne” [1] pkt3.

sprzętu

podano

w

ST

D-M-

3.2. Sprzęt stosowany do wykonaniarobót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien
wykazaćsięmożliwościąkorzystaniazesprzętudostosowanegodoprzyjętejmetodyrobót,jak:
– wytwórnia
(otaczarka)
o
mieszaniu
cyklicznym
lub
ciągłym,
zautomatycznymkomputerowym
sterowaniem
produkcji,
do
wytwarzania
mieszanekmineralno-asfaltowych,
– układarkagąsienicowa,zelektronicznymsterowaniemrównościukładanejwarstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowegładkie,
– lekka rozsypywarkakruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzeniaczyszczące,
– samochodysamowyładowczezprzykryciembrezentowymlubtermosami,
– sprzętdrobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczącetransportu
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowSTD-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”
[1] pkt4.
4.2. Transportmateriałów
Asfaltnależyprzewozićwcysternachkolejowychlubsamochodachizolowanychi
zaopatrzonychwurządzeniaumożliwiającepośrednieogrzewanieorazwzaworyspustowe.
Kruszywa
można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu,
wwarunkachzabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiałamii nadmiernymzawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przedzawilgoceniem,zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożonywodpowiednich
cysternach
przystosowanych
do
przewozu
materiałówsypkich,umożliwiających
rozładunekpneumatyczny.
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Emulsja
asfaltowa
może
być
transportowana
w
zamkniętychcysternach,autocysternach,beczkachiinnychopakowaniachpodwarunkiem,żeniebę
dąkorodowałypodwpływememulsjiiniebędąpowodowałyjejrozpadu.Cysternypowinnybyćwyp
osażonewprzegrody.Nienależyużywaćdotransportuopakowańzmetalilekkich(możezachodzićw
ydzielaniewodoruigroźbawybuchuprzyemulsjachopH≤4).
Mieszankę
mineralno-asfaltową
należy
dowozić
na
budowępojazdami
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i
postojuprzedwbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem
idopływempowietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki iczastransportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniaćutrzymanietemperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników
używanych
dotransportumieszankipowinnybyćczyste,adozwilżaniatychpowierzchnimożnaużywaćtylkośro
dki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie namieszankę.

5. WYKONANIEROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonaniarobót
OgólnezasadywykonaniarobótpodanowSTD-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”[1]
pkt5.
5.2. Projektowanie mieszankimineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi doakceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S,AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane
sąwtablicach 6 i7.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i9.
Tablica6.Uziarnieniemieszankimineralnejorazzawartośćlepiszczadobetonuasfaltowegodo
warstwy ścieralnej dla KR1-KR2[65]
Właściwość
Wymiar sita #,[mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartośćlepiszcza,
minimum*)

AC5S
od
100
90
50
9
7,0
Bmin7,0

Przesiew, [%(m/m)]
AC8S
do
od
do
100
90
100
100
70
90
70
45
65
24
8
20
14
6
12,0
Bmin6,6
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100
90
100
70
90
45
8
6

60
22
12,0
Bmin6,4
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Tablica8.Wymaganewłaściwościmieszankimineralno-asfaltowejdowarstwyścieralnej,przy
ruchu KR1 ÷ KR2[65]
Właściwość

Zawartość
wolnychpr
zestrzeni
Wolneprzes
trzeniewyp
ełnionelepis
zczem
Zawartośćw
olnychprzes
trzeniwmies
zanceminera
lnej
Odpornośćna
działaniewod
y

Warunkizag
ęszczaniawg
PNEN13108-20
[48]
C.1.2,ubijani
e, 2×50
uderzeń

Metoda
iwarunkibad
ania

AC5S

AC8S

AC11S

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

Vmin1,0
Vmax3,

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijani
e, 2×50
uderzeń

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

VFBmin7
8VFBmin

VFBmin7
8VFBmin

VFBmin7
5VFBmin

89

89

89

C.1.2,ubijani
e, 2×50
uderzeń

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

VMAmin16

VMAmin1

VMAmin1

6

6

PN-EN12697-12
[35],
przechowywaniew
40°C
zjednymcyklemza
mrażania,badanie
w15°C

ITSR90

ITSR90

ITSR90

C.1.1,ubijani
e, 2×25
uderzeń

0

5.3. Wytwarzanie mieszankimineralno-asfaltowej
Mieszankę
mineralno-asfaltową
należy
wytwarzać
na
gorąco
w
otaczarce(zespolemaszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników
orazprzechowywaniagotowejmieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w
tymtakżewstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a
urządzeniadodozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być
okresowosprawdzane.Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać
odmierzoneoddzielnie.
Lepiszcze
asfaltowe
należy
przechowywać
w
zbiorniku
z
pośrednimsystememogrzewania,zukłademtermostatowaniazapewniającymutrzymanieżądanejt
emperaturyzdokładnością
±
5°C.
Temperatura
lepiszcza
asfaltowego
w
zbiornikumagazynowym(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego
50/70 i70/100.
Kruszywo(ewentualniezwypełniaczem)powinnobyćwysuszoneipodgrzanetak,abymiesz
ankamineralnauzyskałatemperaturęwłaściwądootoczenialepiszczemasfaltowym.Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC odnajwyższej
temperaturymieszankimineralnoasfaltowejpodanejwtablicy10.Wtejtablicynajniższatemperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,anajwyższa temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośredniopowytworzeniu wwytwórni.
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Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC[65]
Lepiszczeasfaltowe
Asfalt50/70
Asfalt70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Temperatura mieszanki[°C]
od 140 do180
od 140 do180
od 130 do180
od 130 do180

Sposób
i
czas
mieszania
składników
mieszanki
mineralnoasfaltowejpowinnyzapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczemasfaltowym.
Dopuszcza
się
dostawy
mieszanek
mineralno-asfaltowych
z
kilku
wytwórni,podwarunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności
mieszanek (m.in.:typ,rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku
różnic wichwłaściwościach.
5.4. Przygotowaniepodłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa
ścieralna)podwarstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całejpowierzchni:
– ustabilizowane inośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnegokruszywa,
– wyprofilowane, równe i bezkolein.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenynierówności
należyprzyjąćdanezpomiarurównościtejwarstwy,zgodniezWT-2Nawierzchnieasfaltowe2008 punkt
8.7.2
[65].
Wymagana
równość
podłużna
jest
określona
wrozporządzeniudotyczącymwarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczn
e[67].Wwypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie
powinnyprzekraczaćwartości podanych w tablicy11.
Tablica11.Maksymalnenierównościpodłożazwarstwystarejnawierzchnipodwarstwyasfaltowe
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)[65]
Klasadrogi

Elementnawierzchni

A,S,

Pasy:ruchu,awaryjne,dodatkowe,włączaniaiw
yłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie
MOP,utwardzonepobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe,
włączaniaiwyłączania, postojowe,
jezdniełącznic,utwardzonepobocza

GP
G

Z, L,D

Pasyruchu

Maksymalnanierówność
podłoża
podwarstwęścieralną[m
m]
6
8
8
9

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównaćpodłoże.
Rzędnewysokościowepodłożaorazurządzeńusytuowanychwnawierzchnilubjąogranicza
jących powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinienbyćzapewniony
odpływwody.
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Oznakowanie
poziome
na
warstwie
podłoża
należy
usunąć.
Dopuszczasiępozostawienie oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych
przyspełnieniuwarunku sczepności warstw wg punktu5.7.
Nierówności
podłoża
(w
tym
powierzchnię
istniejącej
warstwy
ścieralnej)należywyrównaćpoprzezfrezowanielubwykonaniewarstwywyrównawczej.
Wykonanewpodłożułatyzmateriałuomniejszejsztywności(np.łatyzasfaltulanegow
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
materiałemowłaściwościachzbliżonychdomateriałupodstawowego(np.wypełnićbetonemasfalt
owym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznyminawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnejchropowata.
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne
środkinależypodjąć przed wykonaniem warstwyasfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem,
np.zalewamidrogowymiwedługPN-EN14188-1[60]lubPN-EN14188-2[61]alboinnymi
materiałami według norm lub aprobattechnicznych.
Napodłożuwykazującymzniszczeniawpostacisiatkispękańzmęczeniowychlubspękańpo
przecznychzalecasięstosowaniemembranyprzeciwspękaniowej,np.mieszanki
mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lubaprobat technicznych.
5.5. Próbatechnologiczna
Wykonawca
przed
przystąpieniem
do
produkcji
mieszanki
jest
zobowiązanydoprzeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na
celusprawdzeniezgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celunależyzaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznymprodukowaćmieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
po ustabilizowaniu siępracyotaczarki.
Niedopuszczasięocenianiadokładnościpracyotaczarkiorazprawidłowościskładumieszan
kimineralnejnapodstawietzw.suchegozarobu,zuwaginamożliwąsegregacjękruszywa.
Mieszankę
wyprodukowaną
po
ustabilizowaniu
się
pracy
otaczarki
należyzgromadzićw silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze
skrzynisamochoduzgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27[39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o
wykonaniuodcinkapróbnego.
5.6. Odcinekpróbny
Przed
przystąpieniem
do
wykonania
warstwy
ścieralnej
z
betonuasfaltowegoWykonawcawykonaodcinekpróbnycelemuściśleniaorganizacjiwytwarzania
iukładaniaoraz ustalenia warunkówzagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym
zInżynierem.Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić min. 100 m2. Na
odcinkupróbnymWykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza
stosowaćdowykonania warstwyścieralnej.
WykonawcamożeprzystąpićdorealizacjirobótpozaakceptowaniuprzezInżynieratechnol
ogii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinkapróbnego.
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5.7. Połączeniemiędzywarstwowe
Uzyskanie
wymaganej
trwałości
nawierzchni
jest
uzależnione
odzapewnieniapołączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu
obciążenianawierzchni ruchem.
Podłożepowinnobyćskropionelepiszczem.Matonaceluzwiększeniepołączeniamiędzy
warstwami
konstrukcyjnymi
oraz
zabezpieczenie
przed
wnikaniem
i
zaleganiemwodymiędzywarstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej),
przedułożeniemwarstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości
podanejwprzeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przyczym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowanąpolimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć
większąilośćlepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelniją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując
rampy
doskrapiania,np.skrapiarkidolepiszczyasfaltowych.Dopuszczasięskrapianieręcznelancąwmiejs
cachtrudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych
wnawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyćprzedzabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego
przezzmianęorganizacjiruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5
hprzedukładaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniawody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną narozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszankimineralno-asfaltowej
Mieszankę
mineralno-asfaltową
można
wbudowywać
na
podłożuprzygotowanymzgodnie z zapisami w punktach 5.4 i5.7.
Transport
mieszanki
mineralno-asfaltowej
asfaltowej
powinien
być
zgodnyzzaleceniami podanymi w punkcie4.2.
Mieszankę
mineralno-asfaltową
asfaltową
należy
wbudowywać
wodpowiednichwarunkachatmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperaturypodanej
wtablicy12.Temperaturaotoczeniamożebyćniższawwypadkustosowaniaogrzewaniapodłoża.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejpodczassilnego wiatru
(V > 16m/s)
W
wypadku
stosowania
mieszanek
mineralno-asfaltowych
z
dodatkiemobniżającymtemperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić
wymaganewarunki otoczenia.
Tablica12.Minimalnatemperaturaotoczeniapodczaswykonywaniawarstwasfaltowych
Rodzajrobót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3cm
Warstwa ścieralna o grubości < 3cm

Minimalna temperatura otoczenia[°C]
przed przystąpieniem dorobót
w czasierobót
0
+5
+5
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Właściwościwykonanejwarstwypowinnyspełniaćwarunkipodanewtablicy13.Tabli
ca 13. Właściwości warstwy AC[65]
Typ
iwymiarmi
eszanki
AC5S, KR1-KR2
AC8S,

Projektowanagr
ubośćwarstwyte
chnologicznej[c
m]
2,0 ÷4,0

≥ 97

Zawartośćwolnych
przestrzeniwwarst
wie
[%(v/v)]
1,0 ÷4,0

Wskaźnikza
gęszczenia[
%]

KR1-KR2

2,5 ÷5,0

≥ 97

1,0 ÷4,0

AC11S, KR1-KR2

3,0 ÷5,0

≥ 98

1,0 ÷4,0

Mieszanka
mineralno-asfaltowa
powinna
być
wbudowywana
rozkładarkąwyposażonąw układ automatycznego sterowania grubości warstwy i
utrzymywania niwelety zgodniezdokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla
sprzętu dopuszczasięwbudowywanieręczne.
Grubośćwykonywanejwarstwypowinnabyćsprawdzanaco25m,wconajmniej
trzech
miejscach (w osi i przy brzegachwarstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimiwalcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe
stalowegładkiez możliwością wibracji, oscylacji lub walceogumione.
5.9. Połączeniatechnologiczne
Połączenia
technologiczne
należy
Nawierzchnieasfaltowe2008 punkt 8.6 [65].

wykonać

zgodnie

z

WT-2

5.10. Odcinekpróbny
Jeżeli Inżyniera zażąda to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem
robót,Wykonawcawykona odcinek próbny wcelu:
• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i
zagęszczaniakruszywa jestwłaściwy,
• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej
douzyskaniawymaganej grubości warstwy pozagęszczeniu,
• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do
uzyskaniawymaganego wskaźnikazagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz
sprzętudomieszania,rozkładaniaizagęszczania,jakiebędąstosowanedowykonywaniapodbudow
y.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić min. 300m².
Odcinek próbnyzlokalizowany będzie w miejscuwskazanymprzez
InżynieralubZamawiającego.
Wykonawcamoże przystąpić do wykonywaniapodbudowypo
zaakceptowaniuodcinkapróbnego przezInżyniera.
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6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót
Ogólne
zasady
kontroli
jakości
00.00.00„Wymaganiaogólne” [1] pkt6.

robót

podano

w

ST

D-M-

6.2. Badania przed przystąpieniem dorobót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcapowinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotui
powszechnegostosowania(np.stwierdzenieooznakowaniumateriałuznakiemCElubznakiem
budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatętechniczną,ew.
badania materiałów wykonane przez dostawcówitp.),
− ew.wykonaćwłasnebadaniawłaściwościmateriałówprzeznaczonychdowykonaniarobót,okre
ślone przezInżyniera.
Wszystkie
dokumenty
oraz
wyniki
badań
Wykonawca
przedstawia
Inżynierowidoakceptacji.
6.3. Badania w czasierobót
6.3.1. Uwagiogólne
–
–

Badania dzielą sięna:
badania wykonawcy (w ramach własnegonadzoru),
badaniakontrolne(wramachnadzoruzleceniodawcy–Inżyniera).

6.3.2. BadaniaWykonawcy
Badania
Wykonawcy
są
wykonywane
przez
Wykonawcę
lub
jegozleceniobiorcówcelem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowychi ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz
gotowejwarstwy(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określonewkontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, zniezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.Wrazie
stwierdzenia
uchybień
w
stosunku
do
wymagań
kontraktu,
ich
przyczynynależyniezwłocznieusunąć.
Wyniki
badań
Wykonawcy
należy
przekazywać
zleceniodawcy
na
jegożądanie.InżyniermożezdecydowaćodokonaniuodbiorunapodstawiebadańWykonawcy.Wra
ziezastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu6.3.3.
ZakresbadańWykonawcyzwiązanyzwykonywaniemnawierzchni:
– pomiar temperaturypowietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywanianawierzchni
(wg PN-EN 12697-13[36]),
– ocena wizualna mieszankimineralno-asfaltowej,
– wykazilościmateriałówlubgrubościwykonanejwarstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwyasfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznychpoboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchniwarstwy,
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ocena wizualna jakości wykonania połączeńtechnologicznych.

6.3.3. Badaniakontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie,
czyjakośćmateriałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczyi materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwyasfaltowe,połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych
badań sąpodstawąodbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmuje się Inżynierwobecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostaniewporępowiadomionyoichterminie,jednakniebędzieprzynichobecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z
niejwarstwypodano w tablicy14.
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych[65]
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszankamineralno-asfaltowaa),b)
1.1
UziarnienieZawarto
1.2
śćlepiszcza
Temperatura
mięknienia
1.3
lepiszczaodzyskanegoGęstość i zawartość
1.4
wolnych przestrzenipróbkiWarstwaasfaltowa
2
Wskaźnik
2.1
zagęszczeniaa)Spadkipop
2.2
rzeczneRówność
2.3
Grubość lub
2.4
ilośćmateriałuZawartość
2.5
wolnych
2.6
a)
przestrzeni
Właściwościprzeci
do każdej warstwy
i na a)każde
rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka;
wraziepotrzebyliczbapróbekmożezostaćzwiększona(np.nawierzchniedrógwterenieza
budowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa idodatki

6.3.4. Badania kontrolnedodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie
jestreprezentatywnydla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać
przeprowadzeniabadańkontrolnychdodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbeki
wyznaczeniu
odcinków
częściowych
ocenianego
odcinka
budowy.
Jeżeli
odcinekczęściowyprzyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i
zgodniewyznaczony,to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego
odcinkabudowy.
Do
odbioru
uwzględniane
są
wyniki
badań
kontrolnych
i
badańkontrolnychdodatkowychdowyznaczonychodcinkówczęściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcęponosi
Wykonawca.
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6.3.5. Badaniaarbitrażowe
Badania
arbitrażowe
są
powtórzeniem
badań
kontrolnych,
co
do
którychistniejąuzasadnionewątpliwościzestronyInżynieralubWykonawcy(np.napodstawiewłas
nychbadań).
Badania
arbitrażowe
wykonuje
na
wniosek
strony
kontraktu
niezależnelaboratorium,które nie wykonywało badańkontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosistrona,na
której niekorzyść przemawia wynikbadania.
Wniosek
o
przeprowadzenie
badań
arbitrażowych
dotyczących
zawartościwolnychprzestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy
odwpływureklamacji ze stronyZamawiającego.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalneodchyłki
6.4.1. Mieszankamineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT2Nawierzchnieasfaltowe 2008 punkt 8.8[65].
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
podajesięwartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut
występującyprzypobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane
metodąpracy.
Właściwości
materiałów
należy
oceniać
na
podstawie
badań
pobranychpróbekmieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie
oznaczawykonaniewarstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych
zwykonanej warstwyasfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilośćmateriału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40]
orazilośćwbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede
wszystkimcienkichwarstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy15.
Wwypadkuokreślaniailościmateriałunapowierzchnięiśredniejwartościgrubości
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier
maprawosprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co
najmniejjednądziennądziałkęroboczą.Doodcinkaczęściowegoobowiązujątesamewymaganiajak
doodcinkabudowy.
Za
grubość
warstwy
lub
warstw
przyjmuje
się
średnią
arytmetycznąwszystkichpojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy
lubodcinkuczęściowym.
Tablica15.Dopuszczalneodchyłkigrubościwarstwyorazilościmateriałunaokreślonej
powierzchni, [%][65]
Warunkioceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości orazilości
1. –
dużyodcinekbudowy,powierzchniawiększaniż6
000 m2lub
– drogaograniczonakrawężnikami,powierzchnia
większa niż 1000 m2lub
– warstwaścieralna,ilośćwiększaniż50kg/m2
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≤ 15

B – Pojedyncze oznaczeniegrubości
a)

≤ 25

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest
układanazopóźnieniem,wartośćzwierszaBodpowiednioobowiązuje;wpierwszym
etapiebudowydogórnejwarstwynawierzchniobowiązujewartość25%,adołącznejgr
ubości warstw etapu 1 ÷15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczeniawarstwy
Zagęszczenie
wykonanej
warstwy,
wyrażone
wskaźnikiem
zagęszczeniaorazzawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości
dopuszczalnych
podanychwtablicy13.Dotyczytokażdegopojedynczegooznaczeniadanejwłaściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6[32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni wnawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona
wtablicy13, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5%(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz wpunktach
głównych łukówpoziomych.
Spadkipoprzecznepowinnybyćzgodnezdokumentacjąprojektową,ztolerancją±
0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa
ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg
wyższych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczaniewskaźnikarówności
IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalnewartości
wskaźnikaIRIwymaganeprzyodbiorzenawierzchniokreślonowrozporządzeniudotyczącymwaru
nków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne[67].
DoocenyrównościpodłużnejwarstwyścieralnejnawierzchnidrogiklasyZ,LiDorazplaców
iparkingównależystosowaćmetodęzwykorzystaniemłaty4-metrowejiklinalub
metody
równoważnej,
mierząc
wysokość
prześwitu
w
połowie
długości
łaty.Pomiarwykonujesięnierzadziejniżco10m.Wymaganarównośćpodłużnajestokreślonaprzez
wartośćodchyleniarówności(prześwitu),któreniemogąprzekroczyć6mm.Przezodchylenierówn
ościrozumiesięnajwiększąodległośćmiędzyłatąamierzonąpowierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości
IRIwarstwyścieralnejnawierzchnidrogiklasyGidrógwyższychklasniepowinnybyćwiększeniżpo
dane w tablicy 23. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbiorunawierzchni,
w prawym śladziekoła.
Tablica16.
Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwyścieralnej
wymaganeprzedupływemokresugwarancyjnego[65]
Klasadrogi

Wartości
wskaźnikaIRI[

Elementnawierzchni
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awaryjne,dodatkowe,włączania
A,S
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≤ 2,9
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Jezdnie łącznic, jezdnie
GP
MOP,utwardzonepobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe,włączania
i wyłączania, postojowe,
G
jezdniełącznic,utwardzonepobocza

D.05.03.05
≤ 3,7
≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równościpodłużnej
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8
mm.Badaniewykonuje się według procedury jak podczas odbiorunawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkichklastechnicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodyrównoważnej
użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym doosi
jezdni,nakażdymocenianympasieruchu,nierzadziejniżco10m.Wymaganarównośćpoprzeczna
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,jakimpowinny
odpowiadać drogi publiczne[67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równościpoprzecznej
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna
byćwiększaniż podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak
podczasodbiorunawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwyścieralnej
wymaganeprzedupływemokresugwarancyjnego[65]
Klasadrogi

A,S
GP

G
Z, L,D

Wartościodchyleńró
wnościpoprzecznej[
mm]

Elementnawierzchni
Pasy: ruchu,
awaryjne,dodatkowe,włączania
Jezdnie łącznic, jezdnie
MOP,utwardzonepobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe,włączania
i wyłączania, postojowe,
jezdniełącznic,utwardzonepobocza
Pasyruchu

≤6
≤8
≤8
≤9

6.4.2.6. Właściwościprzeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z
idrógwyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej
nawierzchniprzycałkowitym poślizgu oponytestowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż
co50m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru
powinienbyćprzeliczanynawartośćprzy100%poślizguoponytestowejorozmiarze185/70R14.Mi
arąwłaściwości
przeciwpoślizgowych
jest
miarodajny
współczynnik
tarcia.
Zamiarodajnywspółczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i
odchyleniastandardowegoD: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie
powinna być większa niż 1000m.Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być
mniejsza niż 10. Wwypadkuodbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można
wykonać pomiarówzprędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre
łącznice),
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poszczególnewynikipomiarówwspółczynnikatarcianiepowinnybyćniższeniż0,47,przyprędkości
pomiarowej 30km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni
wymaganewokresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone
wrozporządzeniudotyczącymwarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczn
e[67].
Jeżeliwarunkiatmosferyczneuniemożliwiająwykonaniepomiaruwwymienionymtermini
e, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwymopóźnieniem.
Przedupływemokresugwarancyjnegowartościmiarodajnegowspółczynnikatarcianie
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na
krótkichodcinkachnawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne
wynikipomiarówwspółczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości
pomiarowej 30km/h.
Tablica18.
Dopuszczalnewartościmiarodajnegowspółczynnikatarciawymaganeprzedupł
ywem okresu gwarancyjnego[65]

Klasadrogi

Miarodajnywspółczynnik
tarcia
przyprędkościzablokowa
nejoponywzględemnawie
60km/hrzchni 90km/h

Elementnawierzchni

Pasyruchu
A,S
GP, G,Z

Pasy: włączania i
wyłączania,jezdniełącznic
Pasy: ruchu,
dodatkowe,utwardzonepobocza

-

≥ 0,37

≥ 0,44

-

≥ 0,36

-

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwyasfaltowej
Szerokośćwarstwy,mierzona10razyna1kmkażdejjezdni,niemożesięróżnićodszerokości
projektowanej o więcej niż ± 5cm.
Rzędnewysokościowe,mierzoneco10mnaprostychico10mnaosipodłużneji
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
±1cm,przyczymconajmniej95%wykonanychpomiarówniemożeprzekraczaćprzedziałudopuszc
zalnychodchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić
sięoddokumentacji projektowej o ± 5cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe
izwiązane,wykonanewliniiprostej,równoleglelubprostopadledoosidrogi.Przylegającewarstwyp
owinny być w jednympoziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny,
bezspękań, deformacji, plam iwykruszeń.

7. OBMIARROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiarurobót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt7.
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7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
ścieralnejzbetonu asfaltowego(AC).

8. ODBIÓRROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancjiwedługpktu 6 dały wynikipozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający możewrazie
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonychwWT-2
[65] pkt 9.2.

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawypłatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt9.
9.2. Cena jednostkiobmiarowej
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej
betonuasfaltowego(AC)obejmuje:
− prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
− oznakowanierobót,
− oczyszczenie i skropieniepodłoża,
− dostarczenie materiałów isprzętu,
− opracowanie receptylaboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinkapróbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejscewbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcychi
krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonuasfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanielepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacjitechnicznej,
− odwiezieniesprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i practowarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STobejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
niesąprzekazywaneZamawiającemuisąusuwanepowykonaniurobótpodstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót
podstawowych,niezaliczanedorobóttymczasowych,jakgeodezyjnewytyczenierobótitd.
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10. PRZEPISYZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne(ST)
1. D-M-00.00.00
Wymaganiaogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z
badaniamimateriałówwystępujących w niniejszejST)
2. PN-EN196-21
3. PN-EN459-2
4. PN-EN932-3
5. PN-EN933-1
6. PN-EN933-3
7. PN-EN933-4
8. PN-EN933-5

9. PN-EN933-6

10. PN-EN933-9
11. PN-EN933-10

12. PN-EN1097-2
13. PN-EN1097-3
14. PN-EN1097-4

15. PN-EN1097-5

16. PN-EN1097-6
17. PN-EN1097-7

18. PN-EN1097-8

Metody badania cementu – Oznaczanie
zawartościchlorków,dwutlenku węgla i alkaliów wcemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metodybadań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedurai
terminologia uproszczonego opisupetrograficznego
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–
Oznaczanieskładu ziarnowego – Metodaprzesiewania
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–
Oznaczaniekształtu ziaren za pomocą wskaźnikapłaskości
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–Część4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnikkształtu
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–
Oznaczanieprocentowej zawartości ziaren o powierzchniach
powstałychwwyniku przekruszenia lub łamania
kruszywgrubych
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–Część6:
Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnikprzepływukruszywa
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–Ocena
zawartościdrobnychcząstek–Badaniabłękitemmetylenowym
Badaniageometrycznychwłaściwościkruszyw–Część10: Ocena
zawartości drobnych cząstek –
Uziarnieniewypełniaczy(przesiewanie w strumieniupowietrza)
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Metody oznaczania odporności narozdrabnianie
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Oznaczanie gęstości nasypowej ijamistości
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Część 4: Oznaczanie pustych
przestrzenisuchego,zagęszczonegowypełniacza
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszeniewsuszarce zwentylacją
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren inasiąkliwości
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza –
Metodapiknometryczna
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw–
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19. PN-EN1367-1

20. PN-EN1367-3

21. PN-EN1426
22. PN-EN1427
23. PN-EN1428

24. PN-EN1429

25. PN-EN1744-1
26. PN-EN1744-4

27. PN-EN12591
28. PN-EN12592
29. PN-EN12593
30. PN-EN12606-1
31. PN-EN12607-1
i
PN-EN12607-3
32. PN-EN12697-6

33. PN-EN12697-8

34. PN-EN12697-11

35. PN-EN12697-12
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Część 8: Oznaczanie polerowalnościkamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywna
działanie czynników atmosferycznych – Część
1:Oznaczaniemrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywna
działanie czynników atmosferycznych – Część
3:Badaniebazaltowej zgorzeli słonecznej
metodągotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracjiigłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanietemperatury
mięknienia – Metoda Pierścień iKula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości
wodywemulsjach asfaltowych – Metoda
destylacjiazeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałościna
sicie emulsji asfaltowych oraz
trwałościpodczasmagazynowania metodą
pozostałości nasicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw –Analiza
chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część4:
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanekmineralnoasfaltowych na działaniewody
Asfaltyiproduktyasfaltowe–Wymaganiadlaasfaltów
drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanierozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanietemperatury
łamliwościFraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartościparafiny
– Część 1: Metodadestylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
odpornościnatwardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część1: MetodaRTFOT
Jw. Część 3: MetodaRFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6:Oznaczaniegęstości objętościowej
metodąhydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
8:Oznaczaniezawartości wolnejprzestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
11:Określeniepowiązania pomiędzy kruszywem
iasfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
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36. PN-EN12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
D.05.03.05
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
13:Pomiartemperatury
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37. PN-EN12697-18

38. PN-EN12697-22

39. PN-EN12697-27

40. PN-EN12697-36

41. PN-EN12846
42. PN-EN12847
43. PN-EN12850
44. PN-EN13043

45. PN-EN13074
46. PN-EN13075-1

47. PN-EN13108-1
48. PN-EN13108-20
49. PN-EN13179-1
50. PN-EN13179-2
51. PN-EN13398
52. PN-EN13399
53. PN-EN13587
54. PN-EN13588
55. PN-EN13589
56. PN-EN13614
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Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18:Spływanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22:Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27:Pobieranie
próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36:Oznaczanie
grubości nawierzchniasfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasuwypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzemwypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczaniesedymentacji
emulsjiasfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartościpH
emulsjiasfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach iinnych
powierzchniach przeznaczonych doruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczyz
emulsji asfaltowych przezodparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowychemulsji
asfaltowych, metoda z wypełniaczemmineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część1:
BetonAsfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część20:
Badanietypu
Badaniakruszywwypełniającychstosowanychdomieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia iKuli
Badaniakruszywwypełniającychstosowanychdomieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczbabitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanienawrotu
sprężystego asfaltówmodyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornościna
magazynowanie modyfikowanychasfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanieciągliwości
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaruciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezjilepiszczy
asfaltowych metodą testuwahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanieciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda zduktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanieprzyczepności
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metodaz
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57. PN-EN13703
58. PN-EN13808
59. PN-EN14023
60. PN-EN14188-1
61. PN-EN14188-2
62. PN-EN22592
63. PN-EN ISO2592
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kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanieenergii
deformacji
Asfaltyilepiszczaasfaltowe–Zasadyspecyfikacji
kationowych emulsjiasfaltowych
Asfaltyilepiszczaasfaltowe–Zasadyspecyfikacjiasfaltów
modyfikowanychpolimerami
Wypełniaczezłączyizalewy–Część1:Specyfikacjazalew
nagorąco
Wypełniaczezłączyizalewy–Część2:Specyfikacjazalew
nazimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonui
palenia – Pomiar metodą otwartego tyglaClevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –Metoda
otwartego tyglaClevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez MinistraInfrastruktury)
64. WT-1Kruszywa2008.Kruszywadomieszanekmineralno-asfaltowychi
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa2008
65. WT-2Nawierzchnieasfaltowe2008.Nawierzchnieasfaltowenadrogachpublicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogachpublicznych
10.4. Innedokumenty
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
iichusytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych.GeneralnaDyrekcjaDrógPublicznych–
InstytutBadawczyDrógiMostów,Warszawa1997
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
- WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

SPECYFIKACJATECHNICZNA
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1.WSTĘP
1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonaniai
odbioru robót związanych z „Remont drogi Nr 1043C Bagiennica Wielka Klonia”
1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętychST
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotyczązasadprowadzeniarobótprzywykony-waniu
warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, iobejmują:
• Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 W gr 4 cm .
wgPN-EN13108-1[47]iWT-2Nawierzchnieasfaltowe2008[65]zmieszankimineralnoasfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszankimineralnoasfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany
jestprowadzićZakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt7.4.1.5.
Warstwęwiążącąiwyrównawczązbetonuasfaltowegomożnawykonywaćdladrógkategori
i ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8).Stoso-wane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy1.
Tablica 1. Stosowanemieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1),mm

AC11W
,AC16WAC16W,
AC22WAC16W,A
C22W
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa wmieszance.
2)
Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchuKR3÷KR6
KR1-2
KR3-4
KR4-5

2)

1.4. Określeniapodstawowe
1.4.1. Nawierzchnia–
konstrukcjaskładającasięzjednejlubkilkuwarstwsłużącychdoprzejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu pojazdów napodłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną apodbudową.
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1.4.3. Warstwawyrównawcza–warstwaozmiennejgrubości,ułożonanaistniejącejwar-stwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnejwarstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszczaasfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszankimineralnoasfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
względunanajwiększy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której
ouziarnieniuciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującąsię.

kruszywo

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziarenprzechodzących przez określony zestawsit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiachobliczeniowych(100kN)wg„Katalogutypowychkonstrukcjinawierzchnipodatnychipółsz-tywnych”
GDDP-IBDiM[68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i
górny(D)wymiarsita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2mm.
1.4.11. Kruszywodrobne–kruszywozziarenowymiarze:D≤2mm,któregowiększaczęść
pozostaje na sicie 0,063mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm.
1.4.13. Wypełniacz–
kruszywo,któregowiększaczęśćprzechodziprzezsito0,063mm.(Wypełniacz
mieszany
–
kruszywo,
które
składa
się
z
wypełniacza
pochodzenia
mineralnegoi
wodorotlenkuwapnia.Wypełniaczdodany–wypełniaczpochodzeniamineralnego,wyprodukowanyoddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnieładunki
cząstkom zdyspergowanegoasfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimipolskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.4.
1.4.16. Symbole i skrótydodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej iwyrównawczej
PMB -polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości
ziarenkruszywa),d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości
ziarenkruszywa),C - kationowa emulsjaasfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nieokreślać),
TBR-dozadeklarowania(ang.ToBeReported;producentmożedo-starczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegozobo-wiązany),
MOP - miejsce obsługipodróżnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymaganiaogólne”[1]
pkt1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczącemateriałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podanowST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt2.
2.2. Lepiszczaasfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanychlepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy
2możnastosować inne lepiszcza nienormowe według aprobattechnicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonuasfaltowego
Gatuneklepiszcza
asfaltdrogowy
polimeroasfalt
50/70

Kategoria
ruchu
KR1 –KR2

Mieszank
aACS
AC11W,AC16W

KR3 –KR4

AC16W,AC22W

35/50, 50/70

PMB25/55-60

KR5 –KR6

AC16WAC22W

35/50

PMB25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w
tablicy3.Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w
tablicy4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591[27]
Metoda
badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w25°C
0,1mm
PN-EN 1426[21]

35÷50

50÷70

2

Temperaturamięknienia

50÷58

46÷54

3

Temperaturazapłonu,
°C
PN-EN 22592[62]
nie mniejniż
Zawartośćskładników
%m/m
PN-EN 12592[28]
rozpuszczalnych,
nie mniejniż
Zmiana masy
%m/m
PN-EN 12607-1[31]
postarzeniu(ubytek
lubprzyrost),
Pozostała
%
PN-EN 1426[21]
penetracjapostarzeniu,
Temperaturamięknieniapo
°C
PN-EN 1427[22]
starzeniu, nie mniejniż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartośćparafiny,
%
PN-EN 12606-1[30]
nie więcejniż
Wzrost temp.mięknieniapo
°C
PN-EN 1427[22]
starzeniu, nie więcejniż
Temperaturałamliwości
°C
PN-EN 12593[29]
Fraassa, nie więcejniż

240
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99

99

0,5

0,5

53

50

52

48

2,2

2,2

8

9

-5

-8

Lp.
1

4

5

6
7

8
9
10

Właściwości

°C

PN-EN 1427[22]
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Tablica4.Wymaganiawobecasfaltówmodyfikowanychpolimerami(polimeroasfaltów)wgPN-EN14023[59]
Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja
wpośrednich
temperaturacheksploatacyjnych
Konsystencja
wwysokich
temperaturacheksploatacyjnych

Kohezja

Stałośćkonsystencji
(Odporność
nastarzenie
wgPN-EN
12607-1lub
-3[31]
Innewłaściwości

Gatunki asfaltówmodyfikowanych
polimerami(PMB)
25/55 –60
wymaganie
klasa

Właściwość

Metoda
badania

Jednostka

2

3

4

5

6

Penetracja
w25°C

PN-EN 1426[21]

0,1mm

25-55

3

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427[22]

°C

≥ 60

6

PN-EN 13589[55]
PN-EN 13703[57]

J/cm2

≥ 2 w5°C

3

PN-EN 13587[53]
PN-EN 13703[57]

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 13588[54]

J/cm2

NPDa

0

%

≥ 0,5

3

PN-EN 1426[21]

%

≥ 40

3

Wzrosttemperaturymięknienia

PN-EN 1427[22]

°C

≤8

3

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO2592
[63]

°C

≥235

3

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593[29]

°C

≤-12

6

≥ 50

5

NPDa

0

TBRb

1

≤5

2

NPDa

0

TBRb

1

≥ 50

4

NPDa

0

Siłarozciągania
(małaprędkość
rozciągania)
Siłarozciągania
w 5°C(duża
prędkośćrozciągania)
WahadłoVialit
(meto-dauderzenia)
Zmianamasy
Pozostałapenetracja

Nawrótsprężysty
PN-EN 13398[51]
%
w25°C
Nawrótsprężysty
w10°C
PN-EN 14023[59]
Zakresplastycz°C
ności
Punkt5.1.9
StabilnośćmagaPN-EN 13399[52]
zynowania.
°C
PN-EN 1427[22]
Różnicatemperaturmięknienia
StabilnośćmagaPN-EN 13399[52]
zynowania.
0,1mm
Wymagania
PN-EN 1426[21]
Różnicapenetradodatkowe
cji
Spadektemperaturymięknienia
PN-EN12607-1
po starzeniuwg
[31]
°C
PN-EN12607
PN-EN 1427[22]
-1 lub -3[31]
Nawrótsprężysty w 25°Cpo
starzeniu wgPNEN 12607-1lub
PN-EN12607-1
-3[31]
%
[31]
Nawrót spręPN-EN 13398[51]
żysty w 10°Cpo
starzeniu wgPNEN 12607-1lub
-3[31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nieokreślana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

243

SPECYFIKACJATECHNICZNA

D.05.03.05/a

Składowanie
asfaltu
drogowego
powinno
się
odbywać
w
zbiornikach,wykluczającychzanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy
pośredni
(bez
kontaktu
asfaltuzprzewodamigrzewczymi).Zbiornikroboczyotaczarkipowinienbyćizolowanytermicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacjiasfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym
wsystemgrzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C.
Zalecasię wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie
polimeroasfaltupodostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltuwokresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltówróżnegorodzaju i klasy oraz z asfaltemzwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywowedługPN-EN13043[44]iWT1Kruszywa2008[64],obejmującekruszywogrube,kruszywodrobneiwypełniacz.Kruszywapowi
nnyspełniaćwymaganiapodanewWT-1Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica
2.2 , tablica2.3.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających
jeprzedzanieczyszczeniemizmieszaniemzkruszywemoinnymwymiarzelubpochodzeniu.Podłoż
e składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowaniewypełniaczapowinno
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia doaeracji.
2.4. Środekadhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego ikruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa
iodpornośćmieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować
środekadhe-zyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności
określonawe-dług PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej80%.
Składowanie
środka
adhezyjnego
jest
dozwolone
tylko
w
oryginalnychopakowaniachproducenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń ikrawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i
poprzecznychztego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin
stanowiącychpołączeniaróżnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi wnawierzchni lub ją ograniczającymi, należystosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobattechnicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lubaprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinnawynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm.
Składowanie
materiałów
termoplastycznych
jest
dozwolone
tylko
woryginalnychopakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacietechnicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],asfaltmodyfikowanypolimeramiwgPN-EN14023[59]„metodąnagorąco”.Dopuszczasięinne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobattechnicznych.
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2.6. Materiały do złączenia warstwkonstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z
warstwąścieralną)należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowanepolime-rami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica
3[66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub wstacjonarnychzbiornikachpionowychznalewaniemoddna.Nienależynalewaćemulsjidoopa-kowań i
zbiorników zanieczyszczonych materiałamimineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczącesprzętu
Ogólne
wymagania
dotyczące
00.00.00„Wymaganiaogólne” [1] pkt3.

sprzętu

podano

w

ST

D-M-

3.2. Sprzęt stosowany do wykonaniarobót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien
wykazaćsięmożliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót,jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznymkomputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekmineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanejwarstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowegładkie,
– walceogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzeniaczyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lubtermosami,
– sprzętdrobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczącetransportu
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowSTD-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”
[1] pkt4.
4.2. Transportmateriałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych
lubsamochodachizolowanychizaopatrzonychwurządzeniaumożliwiającepośrednieogrzewanie
orazwza-woryspustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkachzabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernymzawilgoceniem.
Wypełniacznależyprzewozićwsposóbchroniącygoprzedzawilgoceniem,zbryle-niem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony wodpowiednichcysternach
przystosowanych
do
przewozu
materiałów
sypkich,
umożliwiającychrozładunekpneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,autocysternach,beczkachiinnychopakowaniachpodwarunkiem,żeniebędąkorodowałypodwpły245
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wem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone wprzegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzićwydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdamisamowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju
przedwbudowaniemmieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem
powietrza(przezprzykrycie,pojemnikitermoizolacyjnelubogrzewaneitp.).Warunkiiczastranspor
tumie-szanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury
wwymaganymprzedziale.Powierzchniepojemnikówużywanychdotransportumieszankipowinnybyćczy
ste,adozwilżaniatychpowierzchnimożnaużywaćtylkośrodkiantyadhezyjnenie-wpływające
szkodliwie namieszankę.
5. WYKONANIEROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonaniarobót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1]
pkt5.
5.2. Projektowanie mieszankimineralno-asfaltowej
PrzedprzystąpieniemdorobótWykonawcadostarczyInspektorowiNadzorudoak-ceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W,AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są
wtablicach5i6.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są wtablicach7,
8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowaniefunkcjonalne.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwywiążącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie)[65]
Właściwość
Wymiar sita #,[mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartośćlepiszcza,
minimum*)
*)

AC11W
KR1od
do
100
90
100
60
80
30
50
5
18
3,0
8,0
Bmin4,6

Przesiew, [%(m/m)]
AC16W
AC16W
KR1KR3od
do
od
do
100
100
90
100
90
100
65
80
65
80
25
40
25
30
5
15
5
10
3,0
8,0
3,0
7,0
Bmin4,4

Bmin4,4

AC22W
KR3od
do
100
90
100
65
80
25
33
5
10
3,0
7,0
Bmin4,2

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej2,650
Mg/m3.Jeżelistosowanamieszankamineralnamainnągęstość(ρd),todowyznaczeniaminimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α

α=

2,650

ρd
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwywiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne)[65]
Przesiew, [%(m/m)]
AC16W
AC22W
KR3KR3od KR6
do
od KR6
do
100
100
90
100
90
100
10
50
10
50
2,0
12,0
2
11,0

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

Bmin3,0

Bmin3,0

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej2,650
Mg/m3.Jeżelistosowanamieszankamineralnamainnągęstość(ρd),todowyznaczeniaminimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α

α=

2,650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,KR1
÷ KR2 (projektowanie empiryczne)[65]
Właściwość
Zawartośćwol
nychprzestrzeni
Wolneprzestrzeniewypełnionelepiszczem
Zawartość
wolnychprzestrzeni wmieszancemineralnej
Odpornośćnad
ziałaniewody

Warunki
zagęszczania
wgPNEN13108-

Metoda i warunkibadania

AC11W

AC16W

C.1.2,ubijanie,
2×50uderzeń

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

Vmin3,0
Vmax6,0

Vmin3,0
Vmax6,0

C.1.2,ubijanie,
2×50uderzeń

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

VFBmin65
VFBmin80

VFBmin60
VFBmin80

C.1.2,ubijanie,
2×50uderzeń

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

VMAmin16

VMAmin16

C.1.1,ubijanie,
2×25uderzeń

PN-EN 12697-12[35],
przechowywanie
w40°Cz jednym
cyklemzamra-żania,
badanie w15°C

ITSR80

ITSR80

Tablica8.Wymaganewłaściwościmieszankimineralno-asfaltowejdowarstwywiążącejiwyrównawczej,przyruchu
KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne)[65]
Właściwość
Zawartośćwolnych
przestrzeni
Odporność nadeformacjetrwałe
Odporność nadziałaniewody

Warunkizagęszczaniawg
PN-EN
13108-20[48]

C.1.3,ubijanie,
2×75uderzeń
C.1.20,wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×25uderzeń

Metoda i warunkibadania

AC16W

AC22W

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

Vmin4,0
Vmax7,

Vmin4,0
Vmax7,0

WTSAIR0,3
PRDAIR5,

WTSAIR0,3
PRDAIR5,

0

0

PN-EN 12697-22, metodaB
w powietrzu, PN-EN1310820,D.1.6,60oC, 10 000
cykli[38][35],przePN-EN 12697-12

chowywanie w 40°C zjednym
cyklemzamrażania,badanie
w15°C
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Tablica9.Wymaganewłaściwościmieszankimineralno-asfaltowejdowarstwywiążącejiwyrównawczej,przyruchu
KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne)[65]

Właściwość
Zawartośćwolnych
przestrzeni
Odporność nadeformacjetrwałe
Odporność nadziałaniewody

Warunkizagęszczaniawg
PN-EN
13108-20[48]
C.1.3,ubijanie,
2×75uderzeń
C.1.20,wałowanie,
P98-P100

Metoda i warunkibadania

AC16P

AC22P

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

Vmin4,0
Vmax7,

Vmin4,0
Vmax7,0

WTSAIR0,1
PRDAIR3,

WTSAIR0,1
PRDAIR3,

0

0

PN-EN 12697-22, metodaB
w powietrzu, PN-EN1310820,D.1.6,60°C, 10 000
cykli[38][35],przePN-EN 12697-12

C.1.1,ubijanie,
2×25uderzeń

chowywanie w 40°C zjedITSR80
ITSR80
nym
cyklemzamrażania,badani
e w15 C
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej iwyrównawczej,przy
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne)[65]

Właściwość
Zawartośćwolnych
przestrzeni
Odporność nadeformacjetrwałe
Odporność nadziałaniewody

Sztywność
Odporność nazmęczenie,kategorianie niższaniż

Warunkizagęszczaniawg
PN-EN
13108-20[48]
C.1.3,ubijanie,
2×75uderzeń
C.1.20,wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×25uderzeń
C.1.20,wałowanie,
P98-P100
C.1.20,wałowanie,
P98-P100

Metoda i warunkibadania

AC16P

AC22P

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

Vmin3,0
Vmax7,

Vmin3,0
Vmax7,0

WTSAIR0,3
PRDAIR5,

WTSAIR0,3
PRDAIR5,

0

0

PN-EN 12697-22, metodaB
w powietrzu, PN-EN1310820,D.1.6,60oC, 10 000
cykli[38][35],przePN-EN 12697-12

chowywanie w 40oC zjednym
cyklemzamrażania,badani
e w15oC
PN-EN 12697-26,4PB-PR,
temp.10oC, częstość10Hz
PN-EN 12697-26,4PB-PR,
temp.10oC, częstość10Hz

ITSR80

ITSR80

Smin9000

Smin9000

ε6-115

ε6-115

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej iwyrównawczej,przy
ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne)[65]

Właściwość
Zawartośćwolnych
przestrzeni
Odporność nadeformacjetrwałe

Warunkizagęszczaniawg
PN-EN
13108-20[48]
C.1.3,ubijanie,
2×75uderzeń
C.1.20,wałowanie,
P98-P100

Odporność nadziałaniewody

C.1.1,ubijanie,
2×25uderzeń

Sztywność

C.1.20,wałowanie,
P98-P100

Metoda i warunkibadania

AC16P

AC22P

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

Vmin4,0
Vmax7,

Vmin4,0
Vmax7,0

PN-EN 12697-22, metodaB
w powietrzu, PN-EN1310820,D.1.6,60°C, 10 000
cykli[38][35],przePN-EN 12697-12

WTSAIR0,1
PRDAIR3,

WTSAIR0,1
PRDAIR3,

ITSR80

ITSR80

Smin11000

Smin11000

chowywanie w 40°C zjednym
cyklemzamrażania,badanie
w15°C
PN-EN 12697-26,4PB-PR,
temp.10°C, częstość10Hz
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PN-EN 12697-26,4PB-PR,
temp.10°C, częstość10Hz

ε6-115

ε6-115

5.3. Wytwarzanie mieszankimineralno-asfaltowej
Mieszankę
mineralno-asfaltową
należy
wytwarzać
na
gorąco
w
otaczarce(zespolemaszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników
orazprzechowywaniagotowejmieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w
tymtakżewstępne,powinnobyćzautomatyzowaneizgodnezreceptąroboczą,aurządzeniadodozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywoo
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzoneoddzielnie.
Lepiszcze
asfaltowe
należy
przechowywać
w
zbiorniku
z
pośrednimsystememogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie
żądanej
temperaturyzdokładnością±5°C.Temperaturalepiszczaasfaltowegowzbiornikumagazynowym(
robo-czym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltudrogowegoPMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralnauzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszankimineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszankimineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczymieszanki
mineralno-asfaltowej
dostarczonej
na
miejsce
wbudowania,
a
najwyższa
temperaturadotyczymieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu
wwytwórni.
Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC[65]
Lepiszczeasfaltowe
Asfalt35/50As
falt50/70PMB
25/55-60

Temperatura mieszanki[°C]
od 155 do195
od 140 do180
od 140 do180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinnyzapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczemasfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, podwarunkiemskoordynowaniamiędzysobądeklarowanychprzydatnościmieszanek(m.in.:typ,rodzaj
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ichwłaściwo-ściach.
5.4. Przygotowaniepodłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lubwyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całejpowierzchni:
– ustabilizowane inośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnegokruszywa,
– wyprofilowane, równe i bezkolein.
Wwypadkupodłożaznowowykonanejwarstwyasfaltowej,doocenynierówności należy
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnieasfalto-we2008punkt8.7.2[65].Wymaganarównośćpodłużnajestokreślonawrozporządzeniudotyczącymwarunk
ówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczne[67].W
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wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczaćwartości podanych w tablicy13.
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiarłatą4-metrową lub równoważną metodą)[65]
Klasadrogi
A,S,
GP
G
Z, L,D

Maksymalnanierówność
podłoża
podwarstwęwiążącą[mm

Elementnawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne,
dodatkowe,włączaniaiwyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie
MOP,utwardzonepobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania iwyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic,utwardzonepobocza
Pasyruchu

9
10
10
12

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównaćpodłoże.
Rzędnewysokościowepodłożaorazurządzeńusytuowanychwnawierzchnilubjąogranicza
jącychpowinnybyćzgodnezdokumentacjąprojektową.Zpodłożapowinienbyćzapewniony
odpływwody.
Oznakowaniepoziomenawarstwiepodłożanależyusunąć.Dopuszczasiępozosta-wienie
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniuwarunkusczepności
warstw wg punktu5.7.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należywyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwywyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltulanegowbetonieasfaltowym)należyusunąć,apowstałewtensposóbubytkiwypełnićmateria-łem
o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonemasfal-towym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchnipowierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnejchropowata.
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne
środkinależypodjąć przed wykonaniem warstwyasfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np.zalewamidrogowymiwedługPN-EN14188-1[60]lubPN-EN14188-2[61]alboinnymimateria-łami
według norm lub aprobattechnicznych.
Napodłożuwykazującymzniszczeniawpostacisiatkispękańzmęczeniowychlubspękańpo
przecznychzalecasięstosowaniemembranyprzeciwspękaniowej,np.mieszanki
mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobattech-nicznych.
5.5. Próbatechnologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany doprzeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma
nacelusprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celunale-ży zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznymproduko-wać mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
po ustabilizowaniusiępracyotaczarki.
Niedopuszczasięocenianiadokładnościpracyotaczarkiorazprawidłowościskładumieszan
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregacjękru-szywa.
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Mieszankę
wyprodukowaną
po
ustabilizowaniu
się
pracy
otaczarki
należyzgromadzićw silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze
skrzynisamochoduzgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27[39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję owykonaniu odcinkapróbnego.
5.6. Odcinekpróbny
Jeżeli Inżyniera zażąda to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót,Wykonawca wykona odcinek próbny wcelu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jestwłaściwy,
− określenia grubości warstwy przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskaniawymaganej
grubości warstwy pozagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskaniawymagane-go
wskaźnika zagęszczeniawarstwy,
- właściwościmieszanki.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakiebędą
stosowane do wykonywaniawarstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić min.300m2.
Odcinek próbny może być zlokalizowany na terenie budowy po wcześniejszejakceptacji
przezInżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinkapróbnego przezInżyniera.
5.7. Połączeniemiędzywarstwowe
Uzyskaniewymaganejtrwałościnawierzchnijestuzależnioneodzapewnieniapołą-czenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchniruchem.
Podłożepowinnobyćskropionelepiszczem.Matonaceluzwiększeniepołączeniamiędzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiemwo-dy
międzywarstwami.
Skropienie
lepiszczem
podłoża
(np.
podbudowa
asfaltowa),
przed
ułożeniemwarstwywiążącejzbetonuasfaltowegopowinnobyćwykonanewilościpodanejwprzelic
zeniunapozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przyczym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowanąpolimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć
większąilośćlepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelniją.
Skrapianiepodłożanależywykonywaćrównomierniestosującrampydoskrapiania,np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą wmiejscachtrudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych wnawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przedzabrudze-niem.
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacjiru-chu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5hprzed
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniawody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną narozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszankimineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na
podłożuprzygotowanymzgodnie z zapisami w punktach 5.4 i5.7.
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Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny zzaleceniami podanymi w punkcie4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednichwarunkachatmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperaturypodanej
wtablicy14.Temperaturaotoczeniamożebyćniższawwypadkustosowaniaogrzewaniapodłoża.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejpodczassilnego wiatru
(V > 16m/s).
W
wypadku
stosowania
mieszanek
mineralno-asfaltowych
z
dodatkiemobniżającymtemperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić
wymagane warunkioto-czenia.
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub
wyrównawczejzbetonuasfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia[°C]
przed przystąpieniem dorobót
w czasierobót
0
+2

Rodzajrobót
Warstwawiążąca
Warstwawyrównawcza

0

+2

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy15.

Tablica 15. Właściwości warstwy AC[65]

AC11W, KR1÷KR2E)

Projektowanagr
ubośćwarstwyte
chnologicznej[c
m]
4,0 ÷10,0

AC16W, KR1÷KR2E)

Typ i wymiarmieszanki

≥ 98

Zawartośćwolnych
przestrzeni wwarstwie
[%(v/v)]
3,0 ÷6,0

Wskaźnikzagęszczenia
[%]

5,0 ÷10,0

≥ 98

3,0 ÷6,0

E)

5,0 ÷10,0

≥ 98

4,0 ÷7,0

AC22P, KR3÷KR6E)

7,0 ÷10,0

≥ 98

4,0 ÷7,0

F)

5,0 ÷10,0

≥ 98

3,0 ÷7,0

AC22P, KR3÷KR4F)

7,0 ÷10,0

≥ 98

3,0 ÷7,0

F)

5,0 ÷10,0

≥ 98

4,0 ÷7,0

AC22P, KR5÷KR6F)

7,0 ÷10,0

≥ 98

4,0 ÷7,0

AC16P, KR3÷KR6

AC16P, KR3÷KR4

AC16P, KR5÷KR6
E)

projektowanieempiryczne,
F)
projektowanie funkcjonalne

Mieszanka
mineralno-asfaltowa
powinna
być
wbudowywana
rozkładarkąwyposażonąwukładautomatycznegosterowaniagrubościwarstwyiutrzymywaniani
weletyzgodniezdokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza
sięwbudowy-wanieręczne.
Grubośćwykonywanejwarstwypowinnabyćsprawdzanaco25m,wconajmniej
trzech
miejscach (w osi i przy brzegachwarstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcamidrogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie
zmożliwością wibracji, oscylacji lub walceogumione.
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5.9. Połączeniatechnologiczne
Połączenia
technologiczne
należy
Nawierzchnieasfaltowe2008 punkt 8.6[65].

wykonać

zgodnie

z

WT-2

6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00„Wymaganiaogólne”
[1] pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem dorobót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcapowinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiembudowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew.badaniamateriałów wykonane przez dostawcówitp.),
− ew.wykonaćwłasnebadaniawłaściwościmateriałówprzeznaczonychdowykonaniaro-bót,
określone przez InspektoraNadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InspektorowiNadzoru doakceptacji.
6.3. Badania w czasierobót
6.3.1. Uwagiogólne
–
–

Badania dzielą sięna:
badania wykonawcy (w ramach własnegonadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InspektoraNadzoru).

6.3.2. BadaniaWykonawcy
Badania
Wykonawcy
są
wykonywane
przez
Wykonawcę
lub
jegozleceniobiorcówcelem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowychi ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz
gotowej warstwy(wbudowa-ne warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone wkontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, zniezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.
Wraziestwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny
należyniezwłocznieusunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jegożądanie.InspektorNadzorumożezdecydowaćodokonaniuodbiorunapodstawiebadańWyko-nawcy.
W
razie
zastrzeżeń
Inspektor
Nadzoru
może
przeprowadzić
badania
kontrolnewedługpktu6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniemnawierzchni:
– pomiar temperaturypowietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywanianawierzchni
(wg PN-EN 12697-13[36]),
– ocena wizualna mieszankimineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanejwarstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwyasfaltowej,
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pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznychpoboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchniwarstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeńtechnologicznych.

6.3.3. Badaniakontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem
jestsprawdzenie,czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ichskładników,lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwyasfal-towe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badańsąpodstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmujesięInspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również
wtedy, gdyWy-konawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie
przy nichobecny.
Rodzajbadańkontrolnychmieszankimineralno-asfaltowejiwykonanejzniejwar-stwy
podano w tablicy16.
Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych[65]
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Rodzajbadań
Mieszanka mineralno-asfaltowa a),b)
Uziarnienie
Zawartośćlepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszczaodzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzenipróbki
Warstwaasfaltowa
Wskaźnik zagęszczeniaa)
Spadkipoprzeczne
Równość
Grubość lub ilośćmateriału
Zawartość wolnych przestrzenia)
Właściwościprzeciwpoślizgowe

a)

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
możezostaćzwiększona (np. nawierzchnie dróg w
tereniezabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa idodatki

6.3.4. Badania kontrolnedodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie
jestreprezentatywnydla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać
przeprowadzenia badańkon-trolnychdodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbeki
wyznaczeniu
odcinków
częściowych
ocenianego
odcinka
budowy.
Jeżeli
odcinekczęściowyprzyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i
zgodniewyznaczony,to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego
odcinkabudowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnychdodatkowych do wyznaczonych odcinkówczęściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosiWykonawca.
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6.3.5. Badaniaarbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istniejąuzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawiewłasnychbadań).
Badania
arbitrażowe
wykonuje
na
wniosek
strony
kontraktu
niezależnelaboratorium,które nie wykonywało badańkontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosistrona,na
której niekorzyść przemawia wynikbadania.
Wniosekoprzeprowadzeniebadańarbitrażowychdotyczącychzawartościwolnychprzestr
zeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływurekla-macji ze
stronyZamawiającego.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalneodchyłki
6.4.1. Mieszankamineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnieasfaltowe 2008 punkt 8.8[65].
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sięwartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przypobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodąpracy.
Właściwościmateriałównależyoceniaćnapodstawiebadańpobranychpróbekmie-szanki
mineralno-asfaltowej
przed
wbudowaniem
(wbudowanie
oznacza
wykonaniewarstwyasfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z
wykonanej warstwy asfal-towej.
6.4.2. Warstwaasfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilośćmateriału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40]
orazilośćwbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede
wszystkimcienkichwarstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy17.
Wwypadkuokreślaniailościmateriałunapowierzchnięiśredniejwartościgrubości
warstwyzregułynależyprzyjąćzapodstawęcałyodcinekbudowy.InspektorNadzorumaprawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniejjed-ną
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania
jakdoodcinkabudowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkichpojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinkuczęściowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%][65]
Warstwa asfaltowaACa)

Warunkioceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości orazilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
większaniż6000 m2lub
– droga ograniczona
krawężnikami,powierzchniawiększa niż 1000
m2lub
2. – mały odcinekbudowy

≤ 10
≤ 15
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B – Pojedyncze oznaczeniegrubości
a)

≤ 15

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana zopóźnieniem,wartośćzwierszaBodpowiednioobowiązuje;wpierwszymetapiebudowydogórnej
warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubościwarstwetapu 1
÷15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczeniawarstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia orazzawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych wtablicy
15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danejwłaściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6[32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni wnawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszankimineralno-asfaltowej
lubwyjątkowopowtórnierozgrzanejpróbkipobranejznawierzchni,niemożewykroczyćpoza
wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0%(v/v).
6.4.2.4. Spadkipoprzeczne
Spadkipoprzecznenawierzchninależybadaćnierzadziejniżco20morazwpunk-tach
głównych łukówpoziomych.
Spadkipoprzecznepowinnybyćzgodnezdokumentacjąprojektową,ztolerancją±
0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna ipoprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg
wszystkichklastechnicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i
klina
lubmetodyrównoważnejużyciułatyiklina,mierzącwysokośćprześwituwpołowiedługościłaty.Po
miarwykonujesięnierzadziejniżco10m.Wymaganarównośćpodłużnajestokreślonawrozporządz
eniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogipu-bliczne[67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg
wszystkichklastechnicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i
klina lubmetodyrównoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku
prostopadłym doosi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana
równośćpoprzecznajestokreślonawrozporządzeniudotyczącymwarunkówtechnicznych,jakimpo-winny
odpowiadać drogi publiczne[67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwyasfaltowej
Szerokośćwarstwy,mierzona10razyna1kmkażdejjezdni,niemożesięróżnićodszerokości
projektowanej o więcej niż ± 5cm.
Rzędnewysokościowe,mierzoneco10mnaprostychico10mnaosipodłużneji krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
±1cm,przyczymconajmniej95%wykonanychpomiarówniemożeprzekraczaćprzedziałudopuszc
zalnychodchyleń.
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Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się oddokumentacji projektowej o ± 5cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe
izwiązane,wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające
warstwypo-winny być w jednympoziomie.
Wygląd
zewnętrzny
warstwy,
sprawdzony
wizualnie,
powinien
być
jednorodny,bezspękań, deformacji, plam iwykruszeń.
7. OBMIARROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiarurobót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonuasfaltowego(AC).
8. ODBIÓRROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt8.
Robotyuznajesięzawykonanezgodniezdokumentacjąprojektową,STiwymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwedług pktu 6 dały wynikipozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający możewrazie
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonychw WT2 [65] pkt9.2.
9. PODSTAWAPŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawypłatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt9.
9.2. Cena jednostkiobmiarowej
Cena
wykonania
1
m2 (metr
kwadratowy)
warstwy
z
betonu
asfaltowego(AC)obejmuje:
− prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
− oznakowanierobót,
− oczyszczenie i skropieniepodłoża,
− dostarczenie materiałów isprzętu,
− opracowanie receptylaboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinkapróbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejscewbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych ikrawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonuasfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanielepiszczem,

257

SPECYFIKACJATECHNICZNA

D.05.03.05/a

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacjitechnicznej,
− odwiezieniesprzętu.
10. PRZEPISYZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne(ST)
1.

D-M-00.00.00

Wymaganiaogólne

10.2. Normy
(ZestawieniezawieradodatkowonormyPN-ENzwiązanezbadaniamimateriałówwystępującychwniniejszejST)
2.

PN-EN196-21

3.
4.

PN-EN459-2
PN-EN932-3

5.

PN-EN933-1

6.

PN-EN933-3

7.

PN-EN933-4

8.

PN-EN933-5

9.

PN-EN933-6

10.

PN-EN933-9

11.

PN-EN933-10

12.

PN-EN1097-2

13.

PN-EN1097-3

14.

PN-EN1097-4

15.

PN-EN1097-5

16.

PN-EN1097-6

17.

PN-EN1097-7

18.

PN-EN1097-8

19.

PN-EN1367-1

20.

PN-EN1367-3

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartościchlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów wcemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metodybadań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedurai
terminologia uproszczonego opisupetrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie
składu ziarnowego – Metodaprzesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie
kształtu ziaren za pomocą wskaźnikapłaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnikkształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o
powierzchniachpowstałychw wyniku przekruszenia lub
łamania kruszywgrubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część6:
Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnikprzepływukruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitemmetylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnieniewypełniaczy (przesiewanie w strumieniupowietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Metody oznaczania odporności narozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Oznaczanie gęstości nasypowej ijamistości

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,zagęszczonegowypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszeniewsuszarce zwentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren inasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metodapiknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw–
Część 8: Oznaczanie polerowalnościkamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywna
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:Oznaczaniemrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywna
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21.
22.

PN-EN1426
PN-EN1427

23.

PN-EN1428

24.

PN-EN1429

25.

PN-EN1744-1

26.

PN-EN1744-4

27.

PN-EN12591

28.
29.

PN-EN12592
PN-EN12593

30.

PN-EN12606-1

31.

PN-EN12607-1
i
PN-EN12607-3

32.

PN-EN12697-6

33.

PN-EN12697-8

34.

PN-EN12697-11

35.

PN-EN12697-12

36.

PN-EN12697-13

37.

PN-EN12697-18

38.

PN-EN12697-22

39.

PN-EN12697-27

40.

PN-EN12697-36

41.

PN-EN12846

42.

PN-EN12847

43.

PN-EN12850

44.

PN-EN13043
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działanie czynników atmosferycznych – Część
3:Badaniebazaltowej zgorzeli słonecznej metodągotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracjiigłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanietemperatury
mięknienia – Metoda Pierścień iKula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartościwody
w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacjiazeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałościna
sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczasmagazynowania metodą pozostałości nasicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analizachemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część4:
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanekmineralno-asfaltowych na działaniewody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dlaasfaltów
drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanierozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperaturyłamliwościFraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartościparafiny – Część 1: Metodadestylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
odpornościnatwardnienie pod wpływem ciepła i powietrza –
Część1:MetodaRTFOT
Jw. Część 3: MetodaRFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6:Oznaczaniegęstości objętościowej metodąhydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
8:Oznaczaniezawartości wolnejprzestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
11:Określeniepowiązania pomiędzy kruszywem iasfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
12:Określaniewrażliwości nawodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiartemperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
18:Spływanielepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22:Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
27:Pobieraniepróbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
36:Oznaczaniegrubości nawierzchniasfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasuwypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzemwypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczaniesedymentacji
emulsjiasfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartościpH
emulsjiasfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych
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45.

PN-EN13074

46.

PN-EN13075-1

47.

PN-EN13108-1

48.

PN-EN13108-20

49.

PN-EN13179-1

50.

PN-EN13179-2

51.

PN-EN13398

52.

PN-EN13399

53.

PN-EN13587

54.

PN-EN13588

55.

PN-EN13589

56.

PN-EN13614

57.

PN-EN13703

58.

PN-EN13808

59.

PN-EN14023

60.

PN-EN14188-1

61.

PN-EN14188-2

62.

PN-EN22592

63.

PN-EN ISO2592
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utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innychpowierzchniach przeznaczonych doruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy zemulsji asfaltowych przezodparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjiasfaltowych, metoda z wypełniaczemmineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część1:
Betonasfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część20:
Badanietypu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych
domieszanekbitumicznych – Część 1: Badanie metodą
Pierścienia iKuliBadania kruszyw wypełniających
stosowanych domieszanek
bitumicznych
– Część 2: Liczbabitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotusprężystego asfaltówmodyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornościna
magazynowanie modyfikowanychasfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwościlepiszczy asfaltowych metodą pomiaruciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezjilepiszczy
asfaltowych metodą testuwahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwościmodyfikowanych asfaltów – Metoda
zduktylometremAsfalty i lepiszcza asfaltowe –
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie –
Metodazkruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energiideformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacjikationowych emulsjiasfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacjiasfaltów
modyfikowanychpolimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacjazalew
nagorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacjazalew
nazimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonui
palenia – Pomiar metodą otwartego
tyglaClevelandaOznaczanie temperatury zapłonu i palenia
tego tyglaClevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez MinistraInfrastruktury)
64. WT-1Kruszywa2008.Kruszywadomieszanekmineralno-asfaltowychipowierzchniowychutrwaleńnadrogach
publicznych, Warszawa2008
65. WT-2Nawierzchnieasfaltowe2008.Nawierzchnieasfaltowenadrogachpublicznych
66. WT-3Emulsjeasfaltowe2009.Kationoweemulsjeasfaltowenadrogachpublicznych

10.4. Innedokumenty
67. RozporządzenieMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marca1999r.wsprawiewarunkówtechnicznyc
h,jakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.nr43,poz.430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja DrógPublicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa1997.
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