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ST 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych w ramach Projektu „Modernizacja
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych
zawierających lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
2) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do
szczegółowego wytyczenia robót.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego.
4) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów
technologicznych.
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne
- i wysokościowe) sieci instalacyjnych,
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne
- i wysokościowe) obiektów technologicznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
6) Roboty związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i jej
punktów wysokościowych, a w szczególności:
- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
(wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
7) Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg,
8) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
9) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
10) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
11) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w ośrodku
kartograficznym przed odbiorem końcowym i przejęciem robót – opracowana
zgodnie z wytycznymi ośrodka geodezyjno – kartograficznego.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
Ponadto:
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć
do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości
pomiarów powykonawczych.
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w
geodezji i kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi ST są:
paliki drewniane o 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,
paliki drewniane o 50-80 mm i długości około 0,30 m,
pręty stalowe o 12 mm i długości 30 cm,
bolce stalowe o 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w
istniejącej nawierzchni,
słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny,
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów),
Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych,
obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszą ST należy stosować
następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
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Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Sprzęt i materiały objęte niniejszą ST można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami GUGiK. przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o Dokumentację Projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w Dokumentacji Projektowej
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń do chwili ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Jeżeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Po zakończeniu Robót uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy sprawdzi te znaki, a
protokół ze sprawdzenia dołączony zostanie do operatu inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
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5.2. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektów technologicznych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego
cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i
jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż
co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszej
ST.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.4. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów
Wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie
może przekraczać 500 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna
wynosić 500 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją
Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.
5.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem
robót, dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje powykonawcza geodezyjną
przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wytycznymi w ST-00.00
„Wymagania Ogólne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej ST.
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów
inwestycji.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej
jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt.
8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności ze ST.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i
ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Ogólne zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST Wymagania Ogólne.
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w ST za
wyjątkiem wycinki drzew nie podlegają odrębnej zapłacie będą uwzględnione w cenach
ryczałtowych robót wiodących jak zapisano wyżej.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie
obejmuje:
wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne
i wysokościowe) sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych
do wykonania,
wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)
dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania,
wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji,
(sytuacyjne i wysokościowe) ,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych
elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za
potrzebne;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach
sytuacyjno- wysokościowych;
- inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych;
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, prętów stalowych, farby itp.).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
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Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

18

ST 02.00: Roboty rozbiórkowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje:
1. rozbiórkę dróg i chodników, budowli, elementów budowli oraz sieci instalacyjnych i
innej infrastruktury, wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu.
2. demontaż istniejących włazów bez logo Zamawiającego (studnie, na których
zamontowano takie włazy wskazano w inwentaryzacji zał. nr 1 do ST 00.00) i ich
wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Montaż nowych włazów z logo
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami w ST-06.01-Kanalizacja sanitarna
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 "Wymagania Ogólne ".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00. " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Materiały nie występują.
Podczas realizacji zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.
Wykonawca
każdorazowo
przedłoży
Inżynierowi
Kontraktu
dokumenty
o
zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności:
- kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem
miejsca przekazania odpadu,
- kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot
prowadzący działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z
kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwianie materiału.
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Zdemontowane: płyty chodnikowe, kostka brukowa, obrzeża i krawężniki nadające się do
powtórnego wykorzystania Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na swój koszt na
paletach, posegregowane rodzajowo i kolorystycznie. Miejsce ich złożenia wskaże
zarządca drogi lub Zamawiający i w tym przypadku będzie to teren oczyszczalni ścieków
przy ul. Henrykowskiej 2/4. Obowiązuje przekazanie protokolarne z określeniem ilości z
udziałem przedstawiciela zarządcy drogi. Zakłada się, że ilość przekazanych
asortymentów nie będzie mniejsza niż 50 % dla płyt chodnikowych i 80% dla pozostałego
asortymentu z ilości wynikającej z powierzchni zdemontowanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
spycharki,
ładowarki,
żurawie samochodowe,
samochody ciężarowe,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
palniki acetylenowe,
koparki,
drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, ST i ORB i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Rozbiórka elementów dróg i chodników
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub
wskazanych przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione zgodnie z
opisem w punkcie 2 niniejszej ST.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować,
wywożąc na legalne dostępne dla Wykonawcy składowisko odpadów. Nadmiar ziemi
odwożonej na odkład należy utylizować.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne” i Dokumentacji
Projektowej.
5.3. Rozbiórka elementów budowlanych
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione jak wyżej.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na
składowisko odpadów.
Zdemontowane zasuwy pochodzące z istniejącej przepompowni ścieków w ul.
Białobrzeskiej, podlegającej modernizacji, należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca
złoży zasuwy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5.4 Odpady
Materiał z rozbiórki i demontażu Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem
Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 z późniejszymi zmianami) ogłoszonym na
podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62
poz.628 z późniejszymi zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na Terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 03.00 „Roboty
ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Szerokość rozbiórki nawierzchni będzie zgodna z projektem odbudowy nawierzchni i
wymaganiami Zarządców dróg.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
(ST).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentami Projektowymi, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki dróg
i chodników obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
zerwanie podbudowy,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do
ponownego wykorzystania,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki
konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje:
roboty przygotowawcze i zabezpieczające
cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki włazów
obejmuje:
roboty przygotowawcze i zabezpieczające
demontaż,
składowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów i złożenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne obowiązujące
PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 03.00: Roboty ziemne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,
likwidację zieleni przed rozpoczęciem wykopów,
wykopy w gruncie kat. I – IV,
wykopy w gruncie kat. V – VII,
zasypywanie wykopów gruntem z wykopów, (jeżeli grunt ten spełnia
odpowiednie wymagania) z zagęszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,
wykonanie nasypów,
wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem
warstwami,
plantowanie terenu po zakończeniu prac,
humusowanie terenu i odtworzenie zieleni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Ponadto:
Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd
ziemnych.
Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu,
ulicy lub drogi.
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub
mniejszej od 1,50m i o długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50m.
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rządnej robót ziemnych wyznaczonych w
osi wykopu lub odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
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Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami
przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do
głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną
podsypką.
Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed
jej zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią
terenu.
Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę,
obsypkę i wstępną zasypkę.
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypką.
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną,
otaczający przewód kanalizacyjny.
Zasypka wstępna (warstwa ochronna)- warstwa wypełniającego materiału gruntowego
30 cm ponad wierch rury
Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu
określona według wzoru:
IS = pd / pds
gdzie:
pd
- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych określona według wzoru:
U = d60 / d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu - Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji
sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu
do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania
gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem.
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-81/B03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien
być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić
przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją projektową,
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę
gruntu, podsypkę, obsypkę oraz zasypkę,
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie rurociągów
oraz ukształtowanie terenu,
 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie
rurociągów oraz ukształtowanie terenu,
ziemia urodzajna.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp. Wyszczegól Jed
Grupy gruntów
nienie
nostki
niewysadzinowe
wątpliwe
wysadzinowe
właściwości
mało wysadzinowe
rumosz niegliniasty piasek pylasty
1 Rodzaj gruntu
żwir
zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
pospółka
rumosz gliniasty
glina pylasta zwięzła
piasek gruby
żwir gliniasty
ił, ił piaszczysty, ił
piasek średni
pospółka gliniasta
pylasty
piasek drobny
bardzo
wysadzinowe
żużel
piasek gliniasty
nierozpadowy
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
ił warwowy


2 Zawartość
cząstek
%


od 15 do 30
0,075 mm
15
30
od 3 do 10
0,02 mm
3
10



3 Kapilarność
bierna Hkb
m
1,0
1,0
1,0
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Wskaźnik
piaskowy WP


35

26


od 25 do 35

25

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przezna
Przydatne
Przydatne
Treść
czenie
z zastrzeżeniami
zastrzeżenia
1.Rozdrobnione
1.Rozdrobnione grunty
- gdy pory w gruncie skalistym
grunty skaliste
skaliste miękkie
będą wypełnione gruntem lub
twarde oraz
materiałem drobnoziarnistym
grunty
2.Zwietrzeliny i rumosze
- gdy będą wbudowane w miejsca
kamieniste,
gliniaste
suche lub zabezpieczone od wód
zwietrzelinowe,
3.Piaski pylaste, piaski
gruntowych i powierzchniowych
rumosze
gliniaste, pyły piaszczyste
i otoczaki
i pyły
2. świry i
4.Piaski próchniczne, z
- do nasypów nie wyższych niż
pospółki,
wyjątkiem pylastych
3 m, zabezpieczonych przed
również gliniaste
piasków próchnicznych
zawilgoceniem
3. Piaski grubo,
5.Gliny piaszczyste, gliny i - w miejscach suchych lub
średnio i
gliny pylaste oraz inne o
przejściowo zawilgoconych
drobnoziarniste,
wL 35%
naturalne i
6.Gliny piaszczyste
- do nasypów nie wyższych niż
łamane
zwięzłe, gliny zwięzłe i
3 m:, zabezpieczonych przed
4. Piaski gliniaste
gliny pylaste zwięzłe oraz
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
z domieszką
inne grunty o granicy
spoiwami
frakcji żwirowopłynności wL od 35do
kamienistej
60%
(morenowe) o
7.Wysiewki kamienne
- gdy zwierciadło wody gruntowej
wskaźniku
gliniaste o zawartości
znajduje się na głębokości
różnoziarnistości
frakcji iłowej ponad 2%
większej od kapilarności biernej
U15
gruntu podłoża
5. Żużle
8. Żużle wielkopiecowe i
- o ograniczonej podatności na
Na dolne
wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
rozpad - łączne straty masy do
warstwy
inne
nowego studzenia (do 5
5%
nasypów
metalurgiczne ze
lat)
poniżej
starych zwałów
9. Iłołupki przywęglowe
- gdy wolne przestrzenie zostaną
strefy
(powyżej
nieprzepalone
wypełnione materiałem
przema
5 lat)
drobnoziarnistym
rzania
6. Łupki
10. Popioły lotne i
- gdy zalegają w miejscach
przywęgłowe
mieszaniny
suchych
przepalone
popiołowo-żużlowe
lub są izolowane od wody
7. Wysiewki
kamienne o
zawartości frakcji
iłowej
poniżej 2%
1.Żwiry i pospółki 1.Żwiry i pospółki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
2.Piaski grubo i
2.Piaski pylaste i gliniaste
gruntów spoiwami, takimi jak:
średnioziarniste 3.Pyły piaszczyste i pyły
cement, wapno, aktywne popioły
3. Iłołupki
4.Gliny o granicy płynności
itp.
przywęglowe
mniejszej niż 35%
Na górne
przepalone
5.Mieszaniny
warstwy
zawierające
popiołowożużlowe
nasypów
mniej niż 15%
z węgla kamiennego
w
ziarn mniejszych 6.Wysiewki kamienne
strefie
od 0,075 mm
gliniaste o zawartości
przemarzania 4.Wysiewki
frakcji iłowej 2%
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W
wykopach i
miejscach
zerowych
do
głębokości
przemarzania

kamienne o
uziarnieniu
odpowiadającym
pospółkom lub
żwirom
Grunty
niewysadzinowe
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7.Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8.Piaski drobnoziarniste

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności wnoś10

Grunty wątpliwe i
wysadzinowe

- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparko-spycharka kołowa;
 koparka gąsienicowa;
 ładowarka;
 spycharka kołowa;
 samochód samowyładowczy
 samochód skrzyniowy;
 samochód dostawczy;
 ubijak spalinowy;
 zagęszczarka wibracyjna;
 wibrator powierzchniowy;
3.2.. Sprzęt do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
 spycharki kołowe;
 koparki kołowe;
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w
miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
możliwe,
Sprzęt do odwodnienia.
Do wykonania odwodnienia należy użyć sprzęt wg dokumentacji projektowej lub
zaleceń inżyniera
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległości transportu.
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Samochód
samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i
wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inżyniera.
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów zaleca się stosować samochody
samowyładowcze o nacisku na oś do 5÷10 ton.
4.1 Transport humusu i darniny
Transport humusu zaleca się wykonać samochodami samowyładowczymi o nacisku
na oś 5÷10ton.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, STWiORB i postanowieniami Kontraktu.
5.2 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji
należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie
projektowanych kanałów.
Ocena stanu technicznego budynków - W ramach Ceny Kontraktowej, przed
przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną (zalecana
jest dokumentacja filmowa) obiektów (w tym nawierzchni) w pasie robót wraz z ogólnym
opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i
zarysowań. Ze szczególną uwagą należy przygotować dokumentcję fotograficzną dla
budynków i budowli położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji. W
przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w
odległości mniejszej niż 20m wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły i
dokumentację.
5.3 Usunięcie warstwy humusu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do
innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej lub wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem
warstwy humusu.
5.4 Zasady prowadzenia robót
Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas
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prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót –zgodnie z zapisem w ST00.00.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub
zerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez
powiadomienia o tym Inżyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich poczynań.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie
zostało w wyniku robót uniemożliwione.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy
wykonywać sposobem ręcznym.
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych
z umocnieniem ścian. Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
Projektową w zależności od głębokości wykopu i rodzaju wykopu za pomocą obudowy
płytowej pogrążanej lub deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek).
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4  0,5 m jako zapas potrzebny na zabudowę ścian i
uszczelnienie styków. Zabudowę ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Spód wykopu należy pozostawić
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla rur kanalizacyjnych należy wykonać
podsypkę z piasku zgodnie z dokumentacją techniczną..
Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy dokonać geotechnicznego
odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną
infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. Odbiory dna wykopów powinny być
dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów
soczewek gruntów słabych należy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio
zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, a w
ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu bądź zastosować inne
rozwiązanie określone w dokumentacji technicznej. Po wykonaniu wykopu natychmiast
przystąpić do robót montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód
opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem.
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu
zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca
załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na
miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie
urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki
dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące
przepisy prawne, uzyska:
 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji
Miejsca składowania nadmiaru gruntu określa Wykonawca i uzyskuje stosowne
pozwolenia oraz ponosi opłaty i koszty składowania. Wykonawca na wniosek Inżyniera
okazuje stosowne dokumenty potwierdzające składowanie gruntu w sposób przewidziany
prawem. W przypadku stwierdzenia składowania przez Wykonawcę gruntu w miejscu
niedozwolonym lub w sposób niezgody z przepisami, Wykonawca w trybie
natychmiastowym usunie grunt złożony w miejscu nieprawidłowym oraz poniesie koszty
przewozu na odpowiednie miejsce lub składowisko. Wykonawca musi w takim wypadku
uzyskać akceptację przez Inżyniera miejsca wywozu. Wzrost kosztów transportu ponad
wartości przyjęte przez Wykonawcę w ofercie w cenach jednostkowych wynikający ze
zmiany miejsca składowania nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z
tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów,
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny
lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.
Grubość podłoża (podsypka) – rodzaj materiału oraz ich zagęszczenie – pod kanały oraz
obiekty kubaturowe określono w ST-05, ST-06, ST-07.
Grubość warstwy ochronnej kanału (obsypka) – rodzaj materiału oraz ich zagęszczenie –
pod kanały oraz obiekty kubaturowe określono w ST-05, ST-06, ST-07.
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych
obiektów i urządzeń towarzyszących. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu określa ST-05 jednak powinna wynosić co
najmniej 0,30m.
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:
 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej (obsypka) – ST-06;
 etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli
spełnia wymagania warstwami 0,2 ÷ 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną
rozbiórka umocnień ścian. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących
zagęszczenia gruntów.
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Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną
przez Dokumentacje Projektową lub zaleceniami inżyniera kierującego realizacją projektu.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien
zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren
po wykopach należy zrekultywować.
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
 Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.
W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej nie
zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast
powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w
miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy
bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie
użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego
gruntu;
 Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy
stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków.
Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6
m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu;
 Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.
5.5 Wymagania dotyczące zagęszczenia
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy
niż 0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie próbek gruntu.
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy
niż:
 1,00 – w drogach i ulicach;
 0,97 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa do głębokości 1,2 m;
 0,95 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa poniżej głębokości 1,2 m;
5.6 Odwodnienie wykopu
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego.
Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt
dużym napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można
dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu z pod jego ścian.
Odwodnienie wykopu w miejscu występowania wód gruntowych należy wykonać za
pomocą zestawów igłofiltrów. Igłofiltry należy rozmieścić wzdłuż wykopu oraz zagłębieniu
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1,5-2,0m poniżej dna wykopu. Wodę odprowadzić za pomocą rurociągu tymczasowego.
Odwodnienie wykopu powinno odbywać się na podstawie opracowania projektowego.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty
należy ująć w cenie za wykonanie wykopów.
5.7 Zasady prowadzenia robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.
Wykopy
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do wykorzystania podczas budowy były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowania powinny być bezpośrednio
wbudowane lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.8 Zagęszczenie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w poniższej
tablicy.
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych
Strefa korpusu

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

autostrad i
dróg
ekspresowych

Minimalna wartość Is dla:
innych dróg
kategoria ruchu
KR3-KR6

1,03

1,00

1,00

1,00

kategoria
ruchu KR1KR2
1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is,
podanych w tablicy powyżej.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
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Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.9 Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN)
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do
akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później
niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności
z wymaganiami niniejszych ST określonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
7.
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych.
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości
korpusu ziemnego
2
Pomiar szerokości
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
dna rowów
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych,
3
Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m
ziemnego
co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą
4
Pomiar pochylenia skarp wątpliwości
5
Pomiar równości
powierzchni korpusu
6
Pomiar równości skarp
7
Pomiar spadku
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
podłużnego powierzchni
punktach wątpliwych
korpusu lub dna rowu
8
Badanie zagęszczenia
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
2
gruntu
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m warstwy

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej
o
więcej niż 10cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej
o więcej niż 5cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych
projektowanych o więcej niż - 3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem
kąta.
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
10cm.
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I 0,
zgodnie z normą PN-S - 02205:1998.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i
6 niniejszych ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszych ST. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych
w pkt. 5.
f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych.
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pkcie 5 niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
a) zgodności rodzaju gruntu z określonego w Dokumentacji Projektowej,
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b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszej ST i w Dokumentacji
Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m 3. W każdym
badaniu należy określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg
PN-B- 04481:1988,
granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia każdej warstwy,
c) grubości każde warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m² warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5,
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5, dotyczących wbudowania gruntów
w okresie deszczów i mrozów.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia
z
wartościami określonymi w pkt. 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się
aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
jeden raz w trzech punktach na 1000 m² warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m² warstwy w przypadku określenia pierwotnego i
wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,
szerokości korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych ST.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą
z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w pkt. 2 oraz 5 niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych
Wykonawcy.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy
wpisywać do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla
robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z Dokumentacja Projektową i ST.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części
Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w
ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi
technicznemu obejmującemu:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych
wyników badań laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz
innych robót związanych z robotami ziemnymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową oraz zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót,
na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i
uzbrojenia terenu,
usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz
z niezbędną dokumentacją,
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub
zanieczyszczeniem wód,
wykonanie robót zasadniczych,
przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz
z instalacjami odwadniającymi ,
wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami składowania i utylizacji),
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z
zagęszczeniem obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz
z niezbędną dokumentacją,
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem
wód,
wykonanie robót zasadniczych,
konieczną wymianę gruntu,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
zagęszczenie gruntu,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
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Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i
zagęszczania nasypów obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe,
szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie),
konieczną wymianę gruntu,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu,
plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i
uzbrojenia terenu,
usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie robót zasadniczych:
 usunięcie humusu,
 plantowanie terenu,
 rozścielenie humusu,
tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni
obejmuje:
wycięcie i wykarczowanie krzaków,
wycięcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inżyniera,
zasypanie dołów,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
6. PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanki.
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9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania
próbek.
11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr
116 poz.1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U
z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Normy pomocnicze:
15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz inne obowiązujące
PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

40

ST 04.00: Roboty konstrukcyjno-budowlane
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót konstrukcyjno - budowlanych w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
roboty betonowe,
roboty żelbetowe,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STiORB) i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 1.4.
Ponadto:
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną
RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego
masy w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań
i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer
ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę
o wysokości
15cm po 90 dniach twardnienia.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są:
beton hydrotechniczny,
beton zwykły,
beton podkładowy klasy B10 (podłoża, betony spadkowe)
stal zbrojeniowa:
Jakość betonów wg PN-89/B - 06250.
Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010
po przeprowadzeniu badań wg PN-80/B-01800.
Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna być
niższa niż klasa betonu.
Woda do betonów i zapraw wg PN-88/B-3250.
Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj
domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną
jednostkę badawczo-naukową i zaakceptowane przez Inżyniera. Zaleca się
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i
wyższych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od
półciekłej do gęstoplastycznej
wibratory pogrążalne
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
świeżo ułożonej mieszanki betonowej
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem
materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
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deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z
ramami drewnianymi z krawędziaków
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka
mechaniczna.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza
ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie
Terenu Budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut).
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi
w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, STWiORB i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Roboty betonowe i żelbetowe
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać
klasom betonu.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka
była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty
zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny
być proste.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm,
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy,
młotków, prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina
się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczną i normą PN-91/S10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d12
mm. Pręty o średnicy d12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,
wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający
odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.
5.2.2. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów
należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy
nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.
5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie
wyższych niż 30ºC.
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i
trwałości betonu.
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5.2.4. Skład mieszanek betonowych
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :
konsystencji
urabialności
szczelności
zgodnie z normą PN-88/B-06250
5.2.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
5.2.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w
betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe
itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż
zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom
dystansowym.
5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokości 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać
postanowień niniejszej ST i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając
wibratorami wgłębnymi
do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej
zawartości
zaczynu
cementowego.
Stosować
deskowanie
z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań
powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton
nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gładka. Zaleca się użycie środków adhezyjnych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 58 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30
sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350,7m.
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Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach
uprzednio przewidzianych w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o
szerokości 20 cm.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inżyniera.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oºC należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące
wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,
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gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania
dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm
dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm
odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie
może być większy niż 2mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących
wymagań:
powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa
styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >
30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %
zakłady materiałów rolowych > 10 cm
szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV
o szerokości min 30 cm
warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15.
5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien
cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania
montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy
łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby.
Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie
przejścia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.
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Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Zbrojenie
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów,
zgodności z Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do
określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub
żądanej – stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają
przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami
odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki
lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w
rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyżowań
zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy
odrzucić.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia
w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie
powinno przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać
+25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać
+0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

48

Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia
zbrojenia
Parametr

Zakresy tolerancji

Dopuszczalna odchyłka

Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)
Odgięcia (odchylenia w
stosunku do położenia
określonego w projekcie)
Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku do
wymagań projektu)

dla L<6.0 m
dla L>6.0 m
dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m
dla L>1.5 m

20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest
całkowitą grubością elementu)
c) odstępy pomiędzy
sąsiednimi
równoległymi prętami (a - jest
odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami
przyległych prętów)
d) odchylenia w relacji do
grubości lub szerokości w
każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość lub
szerokość elementu)

<5 mm
dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m
dla h>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

a<0.05 m
a<0.20 m
a<0.40 m
a>0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

b<0.25 m
b<0.50 m
b<1.5 m
b>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Mieszanka betonowa i beton
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN88/B-06250:
właściwości cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz
szczegółowe określenie liczności i
terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny
przekroczyć:
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodnocementowego W/C, (cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na
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100 zarobów, jedną próbkę na 50 m³, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na
partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie
w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:
a) Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 Ri min
b G [1]
gdzie:
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek,
RbG = wytrzymałość gwarantowana.

1.15
1.10
1.05

Liczba próbek n
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 14

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]:
Ri min
b G [2] oraz R
b G [3]
gdzie: R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru

R=

1
n

n

 Ri [4], w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek
i 1

b) Przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1]
lub
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]

R = - 1.64 s RbG [5]
w którym:

R - średnia wartość wg wzoru [4],
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru
S=

1
n 1

n

 ( Ri  R) ²
i 1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od
wartości 0,2 R ,zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut
wytrzymałości.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to
beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż
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1 raz na 5000 m³ betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z
konstrukcji.
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na
5000 m³ betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej
równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące
warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250
próbka nie wykazuje pęknięć,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20 %,
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250
próbka nie wykazuje pęknięć,
ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne
inne
konieczne
do
potwierdzenia
prawidłowości
zastosowanych
zabiegów
technologicznych.
Zestawienie wszystkich badań dla betonu:
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej.
Rodzaj badania

Badanie
mieszanki
betonowej

Metoda badania
Wg

1) Urabialności

2) Konsystencji

Badania
betonu

Punkt normy
PN-88/B06250

1) Wytrzymałość
na ściskanie
2) Wytrzymałość
na ściskanie badania
nieniszczące

4.2

PN-88/B-06250

4.2

jw.

5.1

PN-88/B-06250

5.2

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

Termin
lub częstość
badania
Przy rozpoczęciu
robót
2 razy na zmianę
roboczą
Po wykonaniu
każdej
partii betonu
W przypadkach
technicznie
uzasadnionych
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5.2

PN-88/B-06250

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i
raz na 5000 m3
betonu

5.3

jw.

jw.

Szalowanie
Kontrola szalowań obejmuje:
sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.
Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności ze Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i
Dokumentacją projektową.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady
ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjnobudowlanymi.
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
przygotowanie podłoża,
wykonanie zbrojenia,
montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierżawa, impregnacja, itp.)
prace zasadnicze – betonowanie,
pielęgnację betonu,
wymagane powłoki izolacyjne,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje:
prace przygotowawcze,
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
prace zasadnicze – montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony.
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13. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.
14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
17. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.
18. PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
19. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
20. PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami.
21. PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.
22. PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem.
23. PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem.
24. PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą.
25. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
26. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
27. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
29. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
30. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.
31. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności.
32. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Normy pomocnicze:
33. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
34. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
35. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
36. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
Instrukcje ITB.
37. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.
38. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.
39. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych
i żelbetowych.
40. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych.
41. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych
wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r.oraz inne obowiązujące PN
(PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 05.01: Roboty drogowe – podbudowy
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót drogowych-ziemnych związanych z podbudową objętych Kontraktem w
ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje:
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej),
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5
Mpa),
Wykonanie podbudowy z chudego betonu,
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym ,ułożona i zagęszczona.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż MPa i nie
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
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Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczającej 130
kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu (dotyczy między innymi robót
dodatkowych o ile wystąpią).
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1. Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą)
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

D15
5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U=

d 60
5
d10

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112. Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej
lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

56

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2. Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę.
Lp.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Wyszczególnienie
właściwości

Zawartość ziarn
mniejszych niż
0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, %
(m/m), nie
więcej niż
Zawartość ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m),
nie więcej niż 1
Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym
zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita
po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niż
b) ścieralność częściowa
po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż
Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m),
nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i
żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej niż
Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:

Pomocniczą
według

Wymagania dla
kruszyw łamanych
przeznaczonych
na podbudowę
zasadniczą
Pomocniczą
od 2 do 10

od 2 do 12

PN-B-06714-15

5

10

PN-B-06714-15

35

40

PN-B-06714-16

1

1

PN-B-04481

od 30 do 70

od 30 do 70

BN-64/8931-01

35

50
PN-B-06714-42

30

35

3

5

5

10

PN-B-06714-19

-

-

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

1

1

PN-B-06714-28

PN-B-06714-18
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1,00
b) przy zagęszczeniu IS
1,03

80

60

120

-
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PN-S-06102

2.3. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania
określone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża
LP.

1

2

3

Wytrzymałość na
ściskanie próbek
nasyconych wodą
(MPa)

Rodzaj warstwy w
konstrukcji
nawierzchni drogowej

Podbudowa zasadnicza
dla KR1
lub podbudowa
pomocnicza dla
KR2 do KR6
Górna część warstwy
ulepszonego podłoża
gruntowego o grubości
co najmniej 10 cm dla
KR5 i KR6 lub górna
część warstwy
ulepszenia słabego
podłoża z gruntów
wątpliwych oraz
wysadzinowych
Dolna część warstwy
ulepszonego podłoża
gruntowego w
przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni
na podłożu z gruntów
wątpliwych i
wysadzinowych

Wskaźnik
mrozoodporności

po 7
dniach

po 28
dniach

od 1,6
do 2,2

od 2,5
do 5,0

0,7

od 1,0
do 1,6

od 1,5
do 2,5

0,6

-

od 0,5 do
1,5

0,6

2.3.1. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Lp.

1

2

Właściwości

Klasa cementu
32,5

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niż
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Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

60

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy,
można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą
jego przydatność do robót.
2.3.2. Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2.
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp.

1

2
3
4

Właściwości
Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie
więcej niż:
Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż:
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:
Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %,
poniżej:

Wymagania
30

Badania według

PN-B-06714-15

15
wzorcowa

PN-B-06714-26

0,5

PN-B-06714-12

1

PN-B-06714-28

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.3.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.4. Materiały na podbudowę z chudego betonu
2.4.1. Cement
Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

59

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 5.
Lp.

Właściwości

Klasa cementu 32,5

1

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

2

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

3
4

Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż:
Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

16
32,5
75
10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.
2.4.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,
piasek wg PN-B-11113:1996,
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988,
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PNB-06714-37:1980 i żelazawy według PN-B-06714-39:1978.
2.4.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.4.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
folie z tworzyw sztucznych,
włókniny według PN-P-01715:1985,
piasek i woda.
2.5. Beton asfaltowy
Tablica 6. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.

Rodzaj materiału
nr normy

Kategoria ruchu
KR 1-2

1

2
3
4

5

Kruszywo łamane granulowane
oraz zwykłe wyprodukowane ze
wszystkich rodzajów skał litych
oraz z surowca sztucznego
(żużle), wg PNB-11112:1996
PN-B-11115:1998
świr i mieszanka wg
PN-B11111:1996
Grys i żwir kruszony wg
WT/MKCZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratorium
drogowego

KR 3-6

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

kl. I, II
gat. 1, 2

kl. I, II

-

kl. I, II, III
gat. 1, 2
gat. 1, 2
podstawowy,
zastępczy, pyły z
odpylania, popioły lotne
zwęgla kamiennego

kl. I, II
gat. 1, 2
gat. 1, 2¹
podstawowy
pyły z odpylania²
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Asfalt drogowy wg
C-96170:1965

PN-

D70, D50

60

D70, D50

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone
w WT.EmA-99.
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w
tablicy 6. Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza
się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne
z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 6.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN
12591:2002 (U), nie unieważnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
Tablica 6a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy
do podbudowy
Beton asfaltowy
do warstwy
wiążącej

Mieszanki
mineralnoasfaltowe
do warstwy
ścieralnej (beton
asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

Tablica zał.
AKTKNPP

Kategoria ruchu
KR1-2

KR3-4

KR5-6

50/70

35/50

35/50

Tablica C

50/70

35/50
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C
DP30
DP80

Tablica E

50/70
DE80 A,B,C
DE150
A,B,C¹

50/70
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C¹

Tablica A

35/50
DE30
A,B,C
DP30

DE30
A,B,C
DE80
A,B,C¹

Uwaga:¹ - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
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Tablica 6b. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji
od 200,1 mm do 3300,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków
polskich
Lp.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Metoda
badania

Właściwości

Penetracja w 25oC
Temperatura
mięknienia
Temperatura
zapłonu, nie
mniej niż
Zawartość
składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
Zmiana masy
po starzeniu
(ubytek lub
przyrost) nie
więcej niż
Pozostała
penetracja po
starzeniu, nie
mniej niż
Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie
mniej niż
Zawartość
parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp.
mięknienia po
starzeniu, nie
więcej niż
Temperatura
łamliwości, nie
więcej niż

0,
1mm
ºC
ºC
%
m/m

Rodzaj asfaltu

20/3 35/5 50/7
70/100
0
0
0
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
203550701426
30
50
70
100
PN-EN
55504643-51
1427
63
58
54
PN-EN
22592
240
240
230
230
PN-EN
12592

100/15
0

160/22
0

250/33
0

100150

160220

250330

39-47

35-43

30-38

230

220

220

99

99

99

99

99

99

99

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

55

53

50

46

43

37

35

57

52

48

45

41

37

32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
PN-EN
%
12606-1
2,2
2,2
2,2
2,2

2,2

2,2

2,2

%
m/m

%

ºC

ºC

ºC

PN-EN
12607-1

PN-EN
1426

PN-EN
1427

PN-EN
1427

PN-EN
12593

8

8

9

9

10

11

11
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności
optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
3.4. Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
mieszarek stacjonarnych,
układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
3.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej.
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do
masy poszczególnych składników: kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inżynier
może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
przewoźnych zbiorników na wodę,
układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
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3.6. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i
beczek. Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany
można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być
przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami
skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. Pozostałe materiały można przewozić
dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, STWiORB i postanowieniami Kontraktu.
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Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnię drogi zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela lub zarządcę drogi lub projektem
odbudowy nawierzchni.
Wykonanie odtworzenia dotyczy także: chodników, ścieżek rowerowych, rowów, skarp,
przepustów itp.
W przypadku braku projektu odbudowy nawierzchni Wykonawca powinien odtworzyć
podbudowę nawierzchni do stanu pierwotnego, o ile zarządca drogi nie zaleci inaczej.
Wymagania w zakresie odbudowy:
Szerokość odbudowy powinna wynosić: szerokość wykopu pod kanalizację ściekową +
pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach minimum po 0,5 m z każdej strony
wykopu.
Natomiast w drodze gruntowej oprócz wyżej podanych danych, co do szerokości
odtworzenia drogi, należy założyć jej utwardzenie tłuczniem granitowym grubym o
warstwie minimum 8 cm i drobnym o warstwie minimum 15 cm.
5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inżyniera
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i
utylizowany.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 7.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z
BN-77/8931-12.
Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa
korpusu

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

Minimalna wartość Is dla dróg innych niż autostrady i drogi
ekspresowe
Ruch
Ruch ciężki
mniejszy
i bardzo ciężki
od ciężkiego
1,00

1,00

1,00

0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do
jej zagęszczania.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwa odsączająca i
odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
5.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej
odsączającej, warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie
podsypkowej odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
temperatury poniżej 50 C w czasie najbliższych 7 dni. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one
ściśle linie krawędzi układanej warstwy według zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa
z cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w
sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do
wykonania warstwy.
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może
przekraczać (kategoria ruchu KR 2 KR 6):
podbudowa pomocnicza - 6%,
ulepszone podłoże - 8%.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone
w pkt. 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej
wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
określonymi w pkt. 2.
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej.
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

67

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%
i -20% jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże
zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy
użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić
przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania
warstwy.
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna
przekraczać 22cm. Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od
maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych
lub ogumionych.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się
w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie
i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą
być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszych
ST.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te
są wykonywane na koszt Wykonawcy. W miarę możliwości należy unikać podłużnych
spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie
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obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od
obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej
wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i
1 m dla spoiny poprzecznej.
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy,
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia
bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podłoża.
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości
od 0,5 do 1,0 kg/m2,
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich
użycia przez Inżyniera,
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem
z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie
7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się
wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilości cementu,
doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka
Kwadratowego
(mm)
63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu
Lp
1
2
3
4

Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie po
7 dniach, MPa
Wytrzymałość na ściskanie po
28 dniach, MPa
Nasiąkliwość, % m/m, nie
więcej niż:
Mrozoodporność, zmniejszenie
wytrzymałości,
%, nie więcej niż:

Badania według

Wymagania
od 3,5 do 5,5

PN-B-06250

od 6,0 do 9,0

PN-B-06250

9

PN-B-06250

20

PN-B-06250

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza
jest niższa niż 50C i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych ST.
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Składniki mieszanki chudego betonu
powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi,
poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą
równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach
i za zgodą Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm,
po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy
można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
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Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i
jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby
Proctora zgodnie z PN-B- 04481: 1988, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno
być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie
podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na
głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna
wynosić od 3 do 5 mm.
Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na
kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być
nie większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na
ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
membrany z polimeroasfaltu,
geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku
wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej,
warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego,
ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni
podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w
okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może
odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania
jest właściwy,
 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,
 określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego
betonu.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m² do 800 m², a długość nie
powinna być mniejsza niż 200m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z
chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą
mieszanki mineralno-asfaltowej.
5.7. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze składników mieszanki,
doborze optymalnej ilości asfaltu,
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 1 do 8.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 10 lp. od 6 do 8.
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym
zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników,
ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralnoasfaltowej.
Dozowanie
składników,
w
tym
także
wstępne,
powinno
być
wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5 º C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
dla D 50 od 145º C do 165 º C,
dla D 70 od 140 º C do 160 º C.
Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego
Lp.

1.
2.

3.
4.
5.

Właściwości

Moduł sztywności pełzania ¹, MPa
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60 º C, zagęszczonych 2x75
uderzeń ubijaka , kN
Odkształcenie próbek jw., mm
Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw.,%

Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zależności od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga się
16,0 (22,0)²
8,0

11,0

od 1,5 do 4,0
od 4,0 do 8,0
75,0

od 1,5 do 3,5
od 4,0 do 8,0
72,0
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Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm
od 0 mm do 31,5 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 6,0
od 8,0 do 10,0
od 8,0 do 14,0
od 9,0 do 16,0
od 9,0 do 16,0
7.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
98,0
98,0
8.
Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v
od 4,5 do 9,0
od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko
fazy projektowania składu MMA
2) specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 º C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralnoasfaltowej podanej poniżej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
0
0
z D 50 od 140 C do 170 C,
0
0
z D 70 od 135 C do 165 C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 100C od minimalnej
temperatury podanej powyżej.
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane,
równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed
rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w zależności od
rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. Powierzchnie czołowe
włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.
Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m 2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest
nie niższa od +5 º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10 º C dla wykonywanej
warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp.

1
2
3
4

Składniki mieszanki
mineralno-asfaltowe
Ziarna pozostające na sitach o oczkach
Ø(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
8,0;6,3; 4,0; 2,0
Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
Ø0,075mm
Asfalt

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
5,0

,0

3,0

,0

2,0

1,5

0,5

0,3

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem
robót w celu:
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy
po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5 niniejszych ST.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niż:
dla asfaltu D 50 130º C,
dla asfaltu D 70 125º C.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 10.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo
złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej
15 cm względem złącza podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym
pasie ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one
przekraczać 20mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją 0,5%.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku
do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m². Określony wg BN-77/893112 wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 pkt. 5. Jeśli
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.2.2. Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych ST.
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na
każdym pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy
mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%.
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

75

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów
technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m². Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej,
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m², według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w pkt 2 niniejszych ST.
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12 z częstotliwością 10 próbek na 10000 m². W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz
na 5000 m², lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych
odpowiednio w pkt 2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inżyniera dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co
najmniej 25 cm. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/893104.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z Dokumentacją Projektową, z
tolerancją 0,5 %. Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co
100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m², zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m² i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej
niż:
 dla podbudowy zasadniczej 10%,
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nośność podbudowy, t.j.:
moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w tablicy 12,
ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m wg BN70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 12.
Tablica 12. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku wnoś nie
mniejszym niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy niż

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne
Minimalny moduł
ugięcie
odkształcenia mierzony płytą
sprężyste
o średnicy 30 cm, MPa
pod kołem,
mm
od
od
pierwszego
drugiego
40 kN
50 kN
obciążenia
obciążenia
E1
E2
1,40
1,60
60
120
1,25
1,40
80
140
1,10
1,20
100
180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
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koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inżyniera.
Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2. Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszych ST pkt.2. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej
wartości.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m², bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5
m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1
cm.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej
przed jej zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m². Próbki w
ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych ST.
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych,
określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszych ST.
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić
właściwości podane w niniejszych ST.
Badania wody wg PN-B-32250 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych.
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych ST.
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co
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najmniej 25 cm. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/893104.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z Dokumentacją Projektową, z
tolerancją 0,5 %. Rzędne wysokościowe należy mierzyć, co 100m, a różnice pomiędzy
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć, co
100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m² i nie może się ona różnić od grubości
projektowanej o więcej niż:
 dla podbudowy zasadniczej 10%,
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien
poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników
mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich
właściwościach na koszt Wykonawcy.
6.2.5. Podbudowa z chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 oraz w pkt. 5
niniejszych ST.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 13.
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S96013:1997.
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Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu
Lp.

Wyszczególnienie badań

1.

Właściwości kruszywa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Właściwości wody
Właściwości cementu
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Wilgotność mieszanki chudego betonu
Zagęszczenie mieszanki chudego betonu
Grubość podbudowy z chudego betonu
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
chudego betonu; po 7 dniach
po 28 dniach
Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu

9.

Częstotliwość badań
Minimalne
Maksymalna
ilości badań
powierzchnia
na dziennej
podbudowy
działce roboczej
na jedno badanie
dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa
dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii
2
600 m²
2
600 m²
2
600 m²
2
600 m²
400 m²
3 próbki
3 próbki
w przypadkach wątpliwych
i na zlecenie Inżyniera

10. Oznaczenie mrozoodporności chudego
betonu

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B32250:1988.
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w pkt. 2.
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej,
określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988.
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości
16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo
rozłożonej warstwie.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013:
1997. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normą PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 9.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 14.
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z
chudego betonu
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1
2

Szerokość podbudowy
Równość podłużna

3
4
5
6
7

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*
Grubość podbudowy

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25
m, dla pozostałych dróg co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
100 m

*/ Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją +10
cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o
co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć
4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją +1 cm, 2 cm.
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją 3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla pozostałych dróg.
Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją:
dla podbudowy zasadniczej 1 cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm.
6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralnoasfaltowej podano w tablicy 15.
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Tablica 15. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Wyszczególnienie badań

Lp.

1
2
3
4
5
6

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno
- asfaltowej pobranej w wytwórni
Właściwości asfaltu
Właściwości wypełniacza
Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnosfaltowej

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

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości próbek mieszanki mineralno8
asfaltowej pobranej w wytwórni
lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]
7

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w
tablicy 11. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza. Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i niniejszych ST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 2°C.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych ST.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
podaje tablica 16.
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Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna
warstwy
Równość poprzeczna
warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe
warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy
Złącza podłużne i
poprzeczne
Krawędź warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w
warstwie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
nie rzadziej niż co 5 m
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
3000 m²
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
3000 m²
jw.

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją
+ 5cm.
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodą
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 17.
Tablica 17. Dopuszczalne nierówności, mm
Lp.
1
2
3

Drogi i place
Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Podbudowa asfaltowa
9
12
15

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne
z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją - 1
cm, + 0 cm
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z
tolerancją 5cm.
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10%.
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie. Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia pokryte asfaltem.
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być
zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych ST i recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
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W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.
Szerokość wykonania zgodna z zapisami w punkcie 5.1. niniejszej specyfikacji.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) i
Dokumentacją Projektową.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie
wykonania podbudów. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i
ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład
lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania warstwy podsypkowej obejmuje:
prace pomiarowe,
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dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału
o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów
i urządzeń pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielęgnację wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie
wykonania podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
3. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
6. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
7. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
8. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości
9. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
11. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1:
Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
12. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
13. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
14. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
15. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
17. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
18. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
19. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
20. PN-P-01715:1985
Włókniny.
Zestawienie
wskaźników
technologicznych
i użytkowych oraz metod badań
21. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania
22. PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
25. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
26. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
27. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. żwir i mieszanka
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28. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles
29. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
30. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie
31. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
32. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
33. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
34. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części
organicznych
35. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
krystalizacji
36. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
37. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
38. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
39. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
40. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
41. PN-B-06714-12
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
43. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
44. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
45. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
46. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłości)
47. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
48. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
49. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
50. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
51. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów
elementów budowlanych z betonu
52. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz
metod badań
53. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
54. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
55. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
56. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport Normy pomocnicze:
57. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
58. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
59. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
60. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
61. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
62. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
63. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
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64. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 05.02: Roboty drogowe – nawierzchnie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót drogowych nawierzchniowych objętych Kontraktem w ramach Projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje:
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni betonowej
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
wykonanie nawierzchni tłuczniowej,
odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm oraz
50x50x7cm,
osadzenie krawężników betonowych,
osadzenie obrzeży betonowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego,
leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezpośredniego przejmowania ruchu.
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Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana
z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu (dotyczy między innymi robót
dodatkowych o ile wystąpią).
.W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1. Beton asfaltowy
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004.
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97
IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w
zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być
zgodne z PN-S-96504:1961.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp.

1

2
3
4
5
6

7
8

Rodzaj materiału nr normy
Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i
przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle
pomiedziowe i stalownicze
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
od KR 3 do KR 6

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II¹; gat.1

jw.
jw.

jw.²
kl. I; gat.1

kl. I, II; gat.1, 2

-

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

kl. I; gat.1

gat. 1, 2
podstawowy,
podstawowy
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne
D 50, D 70,
D 50³, D 70
D 100
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97
DE80 A,B,C,
DE80 A,B,C,
DP80
DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat.1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego
Rodzaj
Lp.
materiału nr normy

1

2
3
4

5
6

7
8

Kruszywo łamane granulowane wg PNB11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle
pomiedziowe i stalownicze)
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
od KR 3 do KR 6

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

kl. I, II¹; gat.1, 2
kl. I; gat. 1

kl. I, II; gat.1, 2

-

kl. I, II

kl. I, II¹ gat.1, 2

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

-

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne
D 50, D 70

podstawowy

-

DE30 A,B,C

D 50
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DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1
i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone
w WT.EmA-99.
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN
12591:2002 (U), nie unieważnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)
Typ mieszanki i
przeznaczenie
Beton asfaltowy do
podbudowy
Beton asfaltowy do
warstwy wiążącej

Mieszanki
mineralnoasfaltowe
do warstwy
ścieralnej (beton
asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

Tablica zał.
A
KTKNPP
Tablica A

KR1-2
50/70

KR3-4
35/50

KR5-6
35/50

Tablica C

50/70

35/50
DE30
A,B,C
DP30

Tablica E

50/70
DE80 A,B,C
DE150
A,B,C1

35/50
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C
DP30
DP80
50/70
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C¹

Kategoria ruchu

DE30
A,B,C
DE80
A,B,C¹

Uwaga:¹ - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
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Tablica 4. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od
200,1 mm do 3300,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków
polskich
Lp.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Metoda
badania

Właściwości

Penetracja w 25oC

0,
1mm

Temperatura
mięknienia
Temperatura
zapłonu, nie
mniej niż
Zawartość
składników
rozpuszczalnych,ni
e mniej niż
Zmiana masy
po starzeniu
(ubytek lub
przyrost) nie
więcej niż
Pozostała
penetracja po
starzeniu, nie
mniej niż
Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie
mniej niż

ºC

Zawartość
parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp.
mięknienia po
starzeniu, nie
więcej niż
Temperatura
łamliwości, nie
więcej niż

ºC
%
m/m

Rodzaj asfaltu

20/3 35/5 50/7
70/100
0
0
0
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
203550701426
30
50
70
100
PN-EN
55504643-51
1427
63
58
54
PN-EN
22592
240
240
230
230
PN-EN
12592

100/15
0

160/22
0

250/33
0

100150

160220

250330

39-47

35-43

30-38

230

220

220

99

99

99

99

99

99

99

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

55

53

50

46

43

37

35

57

52

48

45

41

37

32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
PN-EN
%
12606-1
2,2
2,2
2,2
2,2

2,2

2,2

2,2

%
m/m

%

ºC

ºC

ºC

PN-EN
12607-1

PN-EN
1426

PN-EN
1427

PN-EN
1427

PN-EN
12593

8

8

9

9

10

11

11

Nie
okreś
la
się

-5

-8

-10

-12

-15

-16

2.2. Beton nawierzchniowy B25
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spełniać następujące wymagania:
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie
mniejsza niż 25 MPa,
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PNS-96015), nie mniejsza niż 4,5 MPa,
Nasiąkliwość wodą (badanie wg PN-B-06250), nie więcej niż: 5%,
Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu bezpośrednim, ubytek masy (badanie wg
PN-B-06250), nie więcej niż 5%
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie w/w właściwości.
Projekt składu betonu powinien zawierać:
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wyniki badań cementu, według PN-B-04300,
w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250,
wyniki badań kruszywa (właściwości określone w tablicy 5, 6),
składniki betonu (zawartość kruszyw, cementu, wody i środka napowietrzającego),
wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-S-96015,
wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250,
wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250.
2.2.1. Cement do betonu klasy B25
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5.
W uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy
42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45.
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.
2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się
kruszywo łamane i naturalne, według PN-B-06712
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować:
grysy marki 20 i 30,
żwir marki 20 i 30,
piaski i piaski łamane uszlachetnione.
Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby
w mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%.
Grysy i żwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 6, wg PN-B-06712 dla marki
20 i 30. Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spełniać
wymagania określone w tablicy 5.
Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu B25 wówczas,
gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi
w cemencie i za zgodą Inżyniera.
Tablica 5. Wymagania dla piasków uszlachetnionych
Lp.
1

2
3

4

5

Właściwości
Zawartość pyłów
mineralnych, %, nie
więcej niż:
Zawartość
zanieczyszczeń
obcych,%, nie więcej niż:
Zawartość związków
siarki, %, nie więcej niż:
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych. Barwa
cieczy nad
kruszywem nie
ciemniejsza niż:
Zawartość frakcji od 2,0
do 4,0 mm,
%, nie więcej niż:

Badanie według

Wymagania
3,0

PN-B-06714-13

0,5

PN-B-06714-12

1,0

PN-B-06714-28

barwa
wzorcowa

PN-B-06714-26

15

PN-B-06714-15
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Tablica 6. Wymagania dla grysu i żwiru do betonu klasy B25
Lp.

1
2
3

4

5
6
7
8

9

Właściwości
Wytrzymałość na miażdżenie,
wskaźnik rozkruszenia, %, nie
więcej niż:
Zawartość ziarn słabych, %,
nie więcej niż:
Nasiąkliwość, %, nie więcej
niż:
Mrozoodporność, %, nie
więcej niż:
po 25 cyklach
po 5 cyklach
Zawartość ziarn
nieforemnych,%, nie więcej
niż:
Zawartość pyłów
mineralnych,%, nie więcej niż:
Zawartość zanieczyszczeń
obcych, %, nie więcej niż:
Zawartość związków siarki,
%,nie więcej niż:
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie mniejsza
niż

30
12

20
16

Żwir
marki
30
20
12
16

-

-

5

10

PN-B-06714-43

1,5

3,0

1,0

3,0

PN-B-06714-18

3,0
3,0
20

5,0
5,0
25

5,0
5,0
20

10,0
10,0
25

PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-16

1,5

3,0

1,5

2,0

PN-B-06714-13

0,25

0,5

0,25

0,5

PN-B-06714-12

0,1

0,5

0,1

0,5

PN-B-06714-28

Grys
marki

Barwa wzorcowa

Badanie
według
PN-B-06714-40

PN-B-06714-26

2.2.3. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania
na zgodność z wyżej podaną normą.
2.2.4. Domieszki napowietrzające
Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające,
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub
aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze.
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-S-96015.
2.2.5. Masy zalewowe
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną.
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04.
2.2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane:
preparaty powłokowe według aprobat technicznych,
włókniny według PN-P-01715,
folie z tworzyw sztucznych,
piasek i woda.
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2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości
wad powierzchni, krawędzi i naroży:
a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu nie barwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi
wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
długość i szerokość 3,0 mm,
grubość 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
50 MPa, dla klasy „50”,
35 MPa, dla klasy „35”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być
spełnione jednocześnie następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,
odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie
zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie
powinno być większe niż 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
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5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie
powinna przekraczać wartości:
3,5 mm, dla klasy „50”,
4,5 mm, dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie
mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.

1

2

3

4

Właściwości
Stan powierzchni licowej:
tekstura
rysy i spękania
kolor według katalogu producenta
przebarwienia
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkość (długość i
szerokość
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i
naroży przylicowych
Uszkodzenia krawędzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkość (długość i
głębokość)

Wymagania
gatunek 1
jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne

2
20 mm x 6 mm

2.3.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku
2 lub 3,
piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo
miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowopiaskowej
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych,
do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg
ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Materiały do nawierzchni tłuczniowej
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:
kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek
wg PN-B-11113,
woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96023.
Dla dróg obciążonych ruchem:
średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 8, 9 i 10.
Tablica 8. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112
Lp

1

2

3

4

Właściwości
Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles)
wg PN-B-06714-42:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy,nie więcej niż:
w tłuczniu
w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m),nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B- 06714-20, % ubytku
masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż:
w klińcu,
w tłuczniu

Wymagania
klasa II
klasa III

35
40
30

50
50
35

2,0
3,0

3,0
5,0

4,0
5,0

10,0
10,0

30
nie bada
się

nie
bada się
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Tablica 9. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112
Lp.

1

2

3

4

Właściwości
Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej
niż:
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niż:
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niż:
Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-0671412, % (m/m), nie więcej niż:
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

Wymagania

3
4
75
15
15
0,2

40
nie bada się

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu
lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:

wzorcowa

Tablica 10. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Lp

1

2

3
4
5

Właściwości
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B06714-12, % (m/m), nie więcej niż:
Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie
mniejszy niż:
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie
ciemniejsza niż
Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, %
(m/m), nie więcej niż:
Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż:

0,5

Wymagania dla
mieszanki
miału
drobnej
granulowanej
0,1

20
20
wzorcowa

65
40
wzorcowa

20

15

nie
bada się

15

2.5. Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. I
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany
w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli
odbiorczej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą
±2mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych
dla gat. I nie powinny przekraczać wartości:
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) –niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
 liczba maksymalna – 2,
 długość maksymalna – 20mm
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 głębokość maksymalna – 6mm,
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami
drewnianymi.
Materiały dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych
betonowych:
1) Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
2.6. Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz
drogowe prostokątne 12x25cm gat. I
Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm:
długość 100cm,
szerokość 20cm,
wysokość 30cm,
promień 1cm.
Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm:
długość 100cm,
szerokość 15cm,
wysokość 30cm,
promień 1cm.
Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm:
długość 100cm,
szerokość 12cm,
wysokość 25cm,
promień 1cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:
dla wymiaru l (długość) - 8mm,
dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - 3mm,
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I,
zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości:
wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) – niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
 liczba maksymalna – 2,
 długość maksymalna – 20mm,
 głębokość maksymalna – 6mm,
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki
betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych:
1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-06712
2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
5) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg
PN-B-06250.
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6) żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-11111.
7) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.7. Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1
Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymiary obrzeży 8x30cm:
długość 75cm lub 100cm,
szerokość 8cm,
wysokość 30cm,
promień 3cm.
Wymiary obrzeży 6x20cm:
długość 75cm lub 100cm,
szerokość 6cm,
wysokość 20cm,
promień 3cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:
dla wymiaru l (długość) - 8mm,
dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - 3mm,
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości:
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) – niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
 liczba maksymalna – 2,
 długość maksymalna – 20mm,
 głębokość maksymalna – 6mm,
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum
5 cm większa niż szerokość obrzeża.
Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży:
1) żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek wymaganiom PN-B-11113.
2) Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.8. Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania
Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu
materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST 02.00
„Roboty rozbiórkowe” do ponownego wbudowania.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
walców ogumionych,
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
3.2. Wykonanie nawierzchni betonowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do
masy poszczególnych składników:
kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe
dozowanie wody,
przewoźnych zbiorników na wodę,
układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach
trudno dostępnych.
3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
3.4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,
walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ewentualnie
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m
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lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2,
przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.
3.5. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki,
drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
3.6. Osadzenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki.
drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w
aprobacie technicznej. Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. Mieszankę
betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się
stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w
system ogrzewczy.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250.
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na
jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak
aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym
w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po
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osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych
producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Transport cementu
powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masę zalewową należy
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. Pozostałe materiały
można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnię drogi zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela lub zarządcę drogi lub projektem
odbudowy nawierzchni.
Wykonanie odtworzenia dotyczy także: chodników, ścieżek rowerowych, rowów, skarp,
przepustów itp.
W przypadku braku projektu odbudowy nawierzchni Wykonawca powinien odtworzyć
nawierzchnię do stanu pierwotnego, o ile zarządca drogi nie zaleci inaczej .
Wymagania w zakresie odbudowy nawierzchni:
Szerokość odbudowy powinna wynosić: szerokość wykopu pod kanalizację ściekową +
pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach minimum po 0,5 m z każdej strony
wykopu.
Natomiast w drodze gruntowej oprócz wyżej podanych danych, co do szerokości
odtworzenia drogi należy założyć jej utwardzenie tłuczniem granitowym grubym o
warstwie minimum 8 cm i drobnym o warstwie minimum 15 cm.
5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z betonu asfaltowego powinno być przygotowane
zgodnie z wymogami określonymi w ST 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze składników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilości asfaltu,
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar
oczek
KR 1 lub KR
2 od KR 3 do
KR 6
sit #, mm
Mieszanka
mineralna,
mm
Zawartość
asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2
od 0
do 20

od 0
do16
lub od
0 do
12,8

od KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do
od 0
od 0
8
do 20
do 20¹
lub od 0
do 6,3

Przechodzi
przez: 25,0
100
100
100
20,0
88÷100
100
88÷100
90÷100
16,0
78100
90100
78100
67100
12,8
6893
80100
6885
5283
9,6
100
5986
69100
5974
3862
8,0
90÷100
5483
6293
5467
3050
6,3
78100
4878
5687
4860
2240
4,0
60100
4070
4576
3950
2137
2,0
4171
35÷64
2959
2938
2136
zawartość
(2959)
(36÷65)
(4171)
(6271)
(6479)
ziarn > 2,0
2752
2650
2047
2028
2035
0,85
1839
1939
1336
1320
1730
0,42
1534
1733
1031
1017
1528
0,30
1325
1325
723
712
1224
0,18
1222
1222
620
611
1122
0,15
812
711
510
57
1015
0,075
Orientacyjna
zawartość
5,06,5
5,06,5
5,56,5
4,55,6
4,35,4
asfaltu w
MMA, %m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

od 0
do 16

od 0
do12,8

100
90÷100
80100
7088
6380
5570
4458
3042
(5870)
1828
1220
1018
815
714
69

100
87÷100
73100
6689
5775
4760
3548
(5265)
2536
1827
1623
1217
1115
79

4,86,0

4,86,5

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy
12 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 12 lp. od 6 do 8.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 13.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy
14 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 14 lp. od 6 do 8.
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Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego
Lp

Wymagania wobec MMA i
warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga
14,0
4
się
(18)
2
3
5,5
10,0

Właściwości

1

Moduł sztywności pełzania¹, MPa

Stabilność próbek wg metody Marshalla w
0
temperaturze 60 C, kN
3
Odkształcenie próbek jw., mm
od 2,0 do 5,0
od 2,0 do 4,5
4
Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v
od 1,5 do 4,5
od 2,0 do 4,0
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
od 75,0 do
od 78,0 do 86,0
5
jw., %
90,0
Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm
od 2,0 do 4,0
6
od 0 mm do 12,8 mm
od 3,5 do 5,0
od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 4,0 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 5,0 do 7,0
od 5,0 do 7,0
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
7
98,0
98,0
8
Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)
od 1,5 do 5,0
od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 ,
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym skanalizowanym, itp.
2

Tablica 13. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
Wymiar oczek
sit #, mm

Przechodzi
przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0 mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
Mieszanka mineralna, mm
od 0
od 0
od 0
do 20
do 16
do 12,8

KR 3 do KR 6
od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do
1
16

100
87÷
100
7510
0
6593
5786
5281
4776
4067
3055
(4570
)
2040
1330
1025
617
515

100
84÷100
75100
6890
6283
5574
5069
4563
3252
2541
(5975)
1630
1022
819
514
512
46

100
87÷100
77100
6690
5681
5075
4567
3655
2541
(5975)
1630
922
719
515
514
47

100
87÷100
77100
6789
6083
5473
4260
3045
(5570)
2033
1325
1021
716
614
58

100
88÷100
78100
6792
6086
5380
4269
3054
(4670)
2040
1428
1124
817
715
38

100
85÷100
70100
6284
5576
4565
3555
(4565)
2545
1838
1535
1128
925
39
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Orientacyjna
4,35,8
4,35,8
zawartość
asfaltu w
MMA,% m/m
1) Tylko do warstwy wyrównawczej

4,56,0

4,05,5

4,05,5
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4,35,8

Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej,
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego.

Lp.

1

Właściwości

1

Moduł sztywności pełzania , MPa

Wymagania wobec MMA,
warstwy wiążącej,
wyrównawczej wzmacniającej
w zależności od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do
KR 6
3
nie wymaga
16,0 (22)
się


2
8,0 (6,0)
11,0

Stabilność próbek wg metody
Marshalla w temperaturze 60o C,
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, KN
3
Odkształcenie próbek jw., mm
od 2,0 do 5,0
od 1,5 do 4,0
4
Wolna przestrzeń w próbkach jw.,
od 4,0 do 8,0
od 4,0 do 8,0
%(v/v)
5
Wypełnienie wolnej przestrzeni w
od 65,0 do
75,0
próbkach jw., %
80,0
6
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 3,5 do 5,0
od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do
od 0 mm do 25,0 mm
10,0
7
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
98,0
98,0
8
Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)
od 4,5 do 9,0
od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp
2

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym
zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników,
ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralnoasfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od
KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 50 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 1450 C do 1650 C,
- dla D 70 od 1400 C do 1600 C,
- dla D 100 od 1350 C do 1600 C,
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- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30º C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralnoasfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 1400 C do 1700 C,
- z D 70 od 1350 C do 1650 C,
- z D 100 od 1300 C do 1600 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy 15.
Tablica 15. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.

Drogi i place

Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą i
wzmacniającą
6
9
9
12
12
15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 15, podłoże
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 16.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.
Tablica 16. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego
LP.

1
2
3
4

Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu
2
upłynnionego, kg/m
Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
od 0,2 do 0,5

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
ułożeniem
następnej,
w
celu
zapewnienia
odpowiedniego
połączenia
międzywarstwowego.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano
w tablicy 17.
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Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

1
2
3

Połączenie nowych warstw

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu
2
upłynnionego kg/m

Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiążąca

od 0,3 do 0,5
od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego,
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10º C dla
wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje
zawartości
składników
mieszanki
mineralno-asfaltowej
względem
składu
zaprojektowanego podano w tablicy 18.
Tablica 18. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp.
1
2
3
4

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

Mieszanki mineralnoasfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
5,0

4,0

3,0

2,0

2,0

1,5

0,5

0,3

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości
warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania
warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszej ST.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niż:
- dla asfaltu D 50 1300 C,
- dla asfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i
powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 oC i
nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymałości i trwałości nawierzchni.
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię betonową powinno być przygotowane zgodnie z
wymogami określonymi w ST 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”.
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami:
w deskowaniu stałym (w prowadnicach),
w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie,
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy
oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą
maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do
podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na
złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie,
czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym
w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się
rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku
deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać
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czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki
musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie
było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do
sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać 3 mm. Odstęp punktów podparcia
drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki
powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno
dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy
wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. Ruch układarki powinien
być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności.
W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać
szczelinę roboczą.
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed
i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i
najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po
zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia
zagęszczania Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt.
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%)
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego –
dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie
pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co
najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie
innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin:
szczeliny skurczowe poprzeczne,
szczeliny podłużne,
szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego
betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie
szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach:
pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się
tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni,
drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie
późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm.
Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych
układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem
nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed
połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły,
wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach:
pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną
grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm,
drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30
mm. Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do
wymaganych, nie mogą się różnić więcej niż 10%.
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się - po
uzyskaniu zgody Inżyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wibrowanie
wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itd.
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

111

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin
muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin
masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10
0
C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu
szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny,
pasem o szerokości ok. 1 m. Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe
ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco
powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z
meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno
(poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.
5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 05.01 „Roboty drogowe –
podbudowy”.
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego
o wskaźniku piaskowym WP 35.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki
i obrzeża.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić
po zagęszczeniu 35 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki
nie powinny przekraczać 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie
na podsypce piaskowej.
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5º C, przy czym jeśli
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o
jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na
dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety
warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki,
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i
usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego
nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowopiaskowej.
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Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze
zwilżoną wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po
cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi
deseniami układania. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odległościach zgodnych z Dokumentacją Projektową, względnie nie
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione
trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo
w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. Nawierzchnię na podsypce
piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po
jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15º C) do
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać
do użytku.
5.5. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z tłucznia kamiennego powinno być
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 05.01 „Roboty drogowe –
podbudowy”.
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.
Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może
przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch
warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube
po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć
się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca
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przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła
walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy
kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu
walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę
górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami
tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy
klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często,
aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i
łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli
nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy
nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ewentualnie piasku), obficie
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę
szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim
biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy
obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia.
Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.
Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy
dodawać również miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub
płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2),
zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wodą. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy
dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami
wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na
całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie
ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
5.6. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być przygotowane
zgodnie z wymogami określonymi w ST 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien
wynosić Is 1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić
podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów,
wyprofilowane i zagęszczone do Is 1,0.
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712.
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być
zgodny z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni.
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 20 MPa, powinno być
wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą
zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości
płyt.
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin
masą zalewową.
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5.7. Osadzenie krawężników betonowych ulicznych
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ewentualnie konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod
ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową. Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się
jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy
o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając
poszczególne warstwy.
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i
wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.8. Osadzenie obrzeży betonowych
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie
obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się
znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami
Inżyniera.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań
i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 19.
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w
tablicy18. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 19. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Wyszczególnienie badań

Lp

Częstotliwość badań Minimalna liczba
badań na dziennej działce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni
2
Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
3
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
Temperatura składników mieszanki
dozór ciągły
5
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki
każdy pojazd przy załadunku i w
6
mineralnoasfaltowej
czasie wbudowywania
Wygląd mieszanki
jw.
7
mineralnoasfaltowej
Właściwości próbek mieszanki
jeden raz dziennie
8
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni
lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
1

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 2o C.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych ST.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
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Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Częstotliwość
oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 20.
Tablica 20. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź, obramowanie warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w warstwie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10
m
nie rzadziej niż co 5m
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
2
3000 m
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
2
3000 m
j.w.

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej
położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie
mniej jednak niż 5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 21.
Tablica 21. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp

Drogi i place

1.
2.
3.

Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Warstwa
ścieralna
4
6
9

Warstwa
wiążąca
6
9
12

Warstwa
wzmacniając
a
9
12
15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z
tolerancją 1 cm. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją
Projektową, z tolerancją 5 cm.
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm, dla której tolerancja
wynosi 5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi 5 mm.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych
urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy
bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność
obcięcia pokryte asfaltem. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą
teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się spękanych.
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Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w niniejszej ST i recepcie laboratoryjnej.
6.2.2. Nawierzchnia betonowa
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
kruszywa i cementu określone w pkt 2. niniejszej ST.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie nawierzchni betonowej:
Badanie właściwości kruszywa wg pkt. 2 niniejszej ST
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej
partii.
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej
ST.
Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250
Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane
w pkt 2 niniejszej ST.
Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać 3 razy na
dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne z
recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera.
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać 3 razy na
dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne
z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera.
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać na 3 próbkach pobranych
na dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej ST.
Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach.
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać na 3 próbkach pobranych
na dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej ST.
Nasiąkliwość betonu
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej ST.
Mrozoodporność betonu
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej ST.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni
betonowej:
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości
projektowanej (istniejącej) o więcej niż 5 cm.
Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN68/8931-04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach
pozostałych klas.
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km, i
nie mogą one przekraczać 6 mm
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Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km,
i powinny być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją 0,2 %.
Rzędne wysokościowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi
(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać 1 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
(istniejącej) o więcej niż 5 cm.
Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia) o
więcej niż 1 cm.
Sprawdzanie szczelin
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5
cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową
oraz wytycznymi Inżyniera.
Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu
próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015
6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatę techniczną,
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt. 2,
b) w zakresie innych materiałów
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(krawężników, obrzeży),
ewentualne. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone
w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 22.
Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp
1
2
3

4

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Sprawdzenie podłoża i
koryta
Sprawdzenie ew.
podbudowy
Sprawdzenie
obramowania
nawierzchni
Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

Zgodnie z ST 05.01
Zgodnie z ST 05.01
Zgodnie z ST 05.02
Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej:
grubości,
spadków i cech
konstrukcyjnych w
porównaniu z

Wg pktu 5; odchyłki od
projektowanej grubości
1 cm
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dokumentacją projektową i
specyfikacją
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z
Sukcesywnie na każdej działce
dokumentacją
roboczej
projektową
b) położenie osi w planie
Co 100 m i we wszystkich
(sprawdzone
punktach charakterystycznych
geodezyjnie)
c) rzędne wysokościowe
Co 25 m w osi i przy
(pomierzone
krawędziach
instrumentem
oraz we wszystkich punktach
pomiarowym)
charakterystycznych
d) równość w profilu
Jw.
podłużnym (wg BN68/8931-04 łatą
czterometrową)
e) równość w przekroju
Jw.
poprzecznym
(sprawdzona
łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze
prześwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne
Jw.
(sprawdzone metodą
niwelacji)
g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)
h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
ułożenia

Jw.
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Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm
Odchylenia: +1 cm; -2
cm
Nierówności do 8 mm

Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8
mm

Odchyłki od
zatwierdzonej
dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchyłki od szerokości
projektowanej do 5 cm

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Wg pktu 5

Kontrola bieżąca

Wg zatwierdzonej
dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inżyniera

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 23.
Tablica 23. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków
Badanie położenia osi nawierzchni w
planie

Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia,
kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi
co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 4
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podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość
Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin
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Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartości podanych w
tab. 4
Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji

6.2.4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w
pkt. 2 niniejszej ST.
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować
z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości:
uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna
wynosić 600 m²,
ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu –
przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2
powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w
sposób losowy w obecności Inżyniera.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni
tłuczniowej:
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.
Równość nawierzchni
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć co 20m na
każdym pasie ruchu. Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 10 razy na
1km. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 15 mm
Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km
oraz w punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z
projektowanymi z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi,
mierzonymi co 100m i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny
przekraczać +1 cm, -2cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków
poziomych, nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5
cm.
Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 oraz przed odbiorem: w trzech punktach,
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lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, nie może różnić się od grubości projektowanej o
więcej niż 10%. Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o
średnicy 30 cm, zgodnie z BN- 64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz
na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego:
Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm –
100MPa,
Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm –
140MPa,
Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu lekkośredniego i średniego:
Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm –
100MPa,
Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm –
170MPa,
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( M EII : M EI  2,2 ).
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w niniejszym punkcie powinny być naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny
pomiar i ocena.
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.
6.2.5. Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.
Badania pełne przeprowadza producent płyt.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego
zakresu:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie kształtu i wymiarów,
sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne
z BN-80/6775-03/01.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt
betonowych.
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6
ST 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy” oraz niniejszymi ST. Dopuszczalne tolerancje
wynoszą dla:
głębokości koryta:
 szerokości do 3 m: 1 cm,
 szerokości powyżej 3 m: 2 cm,
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 szerokości koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 5 niniejszych ST oraz Dokumentacją
Projektową.
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
3 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą
0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie
wynosi 1 cm. Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie
spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
6.2.6. Krawężniki betonowe.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w pkt 2.
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie
podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie
podłoża powinno być zgodne z pkt 5. niniejszych ST.
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Profil
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy.
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
 dla wysokości 10% wysokości projektowanej,
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 dla szerokości 10% szerokości projektowanej,
Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach,
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia,
badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2
cm na każde 100 m wykonanej ławy.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłojenie w dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6.2.7. Obrzeża betonowe
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do
1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami
pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do
1mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszej ST.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5,
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na
każde 100 m długości obrzeża,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT
Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.
Szerokość odbudowy nawierzchni będzie zgodna z zapisami zawartymi w punkcie 5.1.
niniejszej specyfikacji.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami
kontraktowymi, w tym Dokumentacja Projektową. Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki należą do robót
ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w ST00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
drogowych oraz innych robót związanych z budową kanalizacji.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z płyt betonowych 50x50x7cm
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża lub podbudowy,
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie płyt,
wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia krawężników betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej),
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce,
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
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przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia obrzeży betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeży na podsypce,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
11.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
12.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
13.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. żwir i mieszanka
14. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności
w bębnie Los Angeles
15. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn
słabych
16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie
17. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
19. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części
organicznych
21. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą krystalizacji
22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
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mineralnych
27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
28. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
29. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
30. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
31. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
32. PN-88/B-06250 Beton zwykły
33. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
34. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
35. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
36. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
37. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
38. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów
elementów budowlanych z betonu
39. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz
metod badań
40. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
41. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
42. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
43. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
44. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
45. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Normy pomocnicze:
46. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
49. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
51. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
52. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
53. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
54. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
55. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
56. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
57. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
58. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
59. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 06.01: Kanalizacja sanitarna.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania
odbioru kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem w ramach Projektu „Modernizacja
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:

c) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej, wraz z budową i
przebudową przepompowni sieciowych o wymaganej wydajności i z drogą
serwisową, zgodnie z Dokumentacja Projektową,
d) budowie odgałęzień do przyłączy w granicach pasa drogowego do granicy
nieruchomości, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
e) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
wybudowanych obiektów technologicznych wraz z osiągnięciem żądanych
parametrów technologicznych,
f) uruchomienie i przekazanie do użytkowania Zamawiającemu sieci i obiektów,
g) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu (za pośrednictwem Inżyniera
Kontraktu) dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją
geodezyjną.
h) wymianę włazów bez logo Zamawiającego (tam gdzie wskazano w inwentaryzacji –
zał. nr 1 do ST 00.00) na włazy z logo Zamawiającego. Demontaż ujęto w ST 02.00
pkt. 1.3.
Uwaga:
1. Wykonawca wybuduje ilość odgałęzień bocznych w ulicy Radomskiej (DW nr 713) i
ulicy Opoczyńskiej (DW nr 713) zgodnie z Projektem Wykonawczym p.n. „Opracowanie
dokumentacji projektowej odgałęzień kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 mm na
posesjach w ulicach Radomskiej, Opoczyńskiej, Ujezdzkiej, Warszawskiej i Gęsiej w
Tomaszowie Mazowieckim” (ul. Ujezdzka, Warszawska i Gęsia nie wchodzą w zakres
Kontraktu). PW opracowany przez biuro projektów Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
2. Ulica Radomska – w projekcie wykonawczym przewidziano wykonanie kanalizacji w
wykopie otwartym. Na etapie realizacji robót, przerwanego Kontraktu, Wykonawca uzyskał
zgodę projektanta na wykonanie robót metodą przewiertu. Zgoda ta została dołączona do
PW. Wykonawca przystępując do oferty może wybrać sposób wykonania robót –
odpowiedni wyceniony w Wykazie Cen.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
Ponadto:
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni
ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
dzięki sile ciężkości.
Przepompownia ścieków - Przepompownie ścieków stosowane są w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków.
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanałów.
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania
ścieków.
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób
grawitacyjny odprowadzane są ścieki.
Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków
następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Odgałęzienie – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący kanał główny z przyłączem
kanalizacyjnym za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomości gruntowej - wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z Kontraktem – odcinek przewodu
wybudowany od kanału głównego w kierunku nieruchomości w granicach pasa
drogowego.
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką,
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadaniu Usługobiorcy przewody wraz
z uzbrojeniem i
urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych.
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypką.
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający
przewód kanalizacyjny.
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki
wstępnej i terenem.
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się
w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków.
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Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się
w pionie.
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw
jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych
itp. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych
ubytków.
2.2. Dokumentacja
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację
zgodności z aprobatą lub Polska Normą i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegółowymi i wymaganiami w Dokumentacji projektowej.
2.3. Wymagania materiałowe
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową:
Uwaga:
Włazy żeliwne muszą posiadać logo Zamawiającego.
2.4. Transport i składowanie prefabrykatów betonowych i polimerobetonowych.
2.4.1. Załadunek i rozładunek
●

●

●

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz
rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o
udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych,
łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być
podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na
poszczególne cięgna.
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach.
Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych
elementów.

2.4.2. Transport prefabrykatów
● Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
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Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi
środka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach
ułożonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być
dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być
ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

2.4.3. Składowanie prefabrykatów
● Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe.
● Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.
● Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montażowych.
● Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem
powinien być składowany osobno.
● Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających
odstęp od podłoża minimum 15 cm.
● W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.
Składowanie transport i rozładunek rur Żelbetowych oraz elementów
prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
2.5. Składowanie rur kamionkowych.
Rury kamionkowe są dostarczane na Teren budowy zapakowane na paletach, a kształtki
w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach
niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków
ostrożności.
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a
jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się.
Ilość warstw rur o średnicy 160mm w sztaplach nie powinna przekraczać 5 warstw.
Ilość warstw rur o średnicy 200mm w sztaplach nie powinna przekraczać 4 warstw.
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe).
W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by
uchronić je przez zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.
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Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widlaka.
● w tym celu używamy pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin
stalowych,
● taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych,
● przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o
inne palety,
● nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub
drągów,
● obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem.
Składowanie na budowie.
●
●
●

palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się
w gruncie
palety układamy w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać późniejszych
manewrów tymi paletami,
przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury
nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

Składowanie transport i rozładunek rur kamionkowych należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementów.
2.6. Składowanie rur GRP .
Wyroby z GRP są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń
i metod przeładunku.
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i
transportować w opakowaniach fabrycznych.
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po
podłożu.
5) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
8) Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich
przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
9) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą
lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.
10) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich
podparcie.
11) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.
12) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod
warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów
mogących spowodować uszkodzenie.
13) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie
ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem.
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14) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą
rur ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę
deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
Składowanie transport i rozładunek rur GRP oraz elementów prefabrykowanych
należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
2.7. Składowanie rur oraz studni z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z
czym:
1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń
i metod przeładunku.
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i
transportować w opakowaniach fabrycznych.
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów po podłożu.
5) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
8) Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich
przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
9) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą
lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.
10) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich
podparcie.
11) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.
12) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod
warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów
mogących spowodować uszkodzenie.
13) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie
ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem.
14) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą
rur ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę
deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
● długotrwałą ekspozycją słoneczną,
● nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie transport i rozładunek rur i prefabrykowanych studni PEHD należy
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci kanalizacyjnych należy stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
komplet elektronarzędzi,
komplet narzędzi ślusarskich,
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,
zgrzewarki do muf elektrooporowych,
płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
żuraw boczny gąsienicowy do 15t,
żuraw samochodowy,
koparka,
koparko-ładowarka,
urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
specjalistyczne urządzenia do wykonania modernizacji kanałów metodą bezwykopową
ręczne narzędzia do prac ziemnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy,
samochód dłużycowy,
ciągnik kołowy
przyczepa skrzyniowa,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Polecenia Inżyniera
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z
tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.
5.3. Zakres robót przygotowawczych.
● Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
● Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
aparatem cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg. Ze względu na
prowadzenie prac w terenach zabudowach zalecana jest dokumentacja filmowa.
● Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z
Dokumentacją Projektową (projektem warunków geotechnicznych).
● Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.
● Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną
i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
● Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
● Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego
● Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
5.4. Zakres robót zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych obejmują:
● Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
● Wykonanie sieci metodami bezwykopowymi,
● Wykonanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi,
● Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
● Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
● Łączenie rur i kształtek,
● Uzbrojenie rurociągu w armaturę,
● Wykonanie obsypki rurociągu,
● Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym
z tworzyw sztucznych,
● Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,
● Montaż prefabrykowanych studni specjalnych,
● Próby szczelności sieci i odcinków,
● Badania i pomiary kontrolne, sondowanie,
● Obudowa skrzynek zasuw i włazów studni.

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów
roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
5.5. Montaż kanałów kamionkowych
Montaż rurociągów kamionkowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementów.
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5.5.1. Warunki montażu rur kamionkowych
Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentów. Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie
przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego
ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe
oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony
jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają
widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montażu.
Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy
pomocy koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu.
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji
przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do
wykopu na przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem)
jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na
¼ obwodu, symetrycznie do osi.
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony.
Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek
przepływu ścieków. Kielichowe rury kamionkowe powinny być łączone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.
Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie
wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub
w przypadku dużych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach
uważając na osiowość rurociągu.
Połączenia powinny:
- mieć możliwość przesunięć podłużnych. Uszczelki powinny być takie, że nawet jeżeli
rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm, to szczelność nadal jest gwarantowana (poddane
ciśnieniu 0,5 bar).
- odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN
295).
- szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu. W zakresie średnic nominalnych 100-200
mm podwyższono wymagania elastyczności połączeń do 80 mm/m. (przy zachowaniu
pełnej szczelności)
W połączeniu z innym systemem można zastosować manszety (rękawy) obkurczliwe,
które gwarantują możliwość szybkiego i bezpiecznego połączenia z rurami betonowymi,
żeliwnymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto manszety umożliwiają połączenia rur
kamionkowych z przewodami o dowolnym kształcie (okrągłym lub czworokątnym) w
szerokim zakresie średnic nominalnych. Manszety stosuje także do połączenia króćców
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lub dwu obciętych końców rur o różnych średnicach oraz połączenia bosego końca z
kielichem.
Oprócz manszet obkurczliwych do łączenia rur kamionkowych z innymi rurami
zastosowanie mają także specjalne uszczelki:
Uszczelka A- stosowana w połączeniu kamionkowego bosego końca z rurami żeliwnymi
lub PCV.
Uszczelka U- stosowana w połączeniu kielichów rur kamionkowych z rurami żeliwnymi lub
PCV.
Celem podłączenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje się króćce
dostudzienne lub przejścia szczelne. Do osadzonych w ścianach króćców dostudziennych
nawiązuje się króćcami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu
W razie konieczności rury kamionkowe ciąć przy pomocy szlifierki kątowej.
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Układanie przewodu na dnie wykopu.
Rury kamionkowe układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05
MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o grubości 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy
żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W
przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany
grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał do
podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może
być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać
zagłębienia pod kielichy.
5.6. Montaż kanałów z PVC-U i rurociągów z PE
Montaż rur PVC-U, PE, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych należy
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
5.6.1. Warunki montażu rur z PVC-U
Zaleca się montaż przewodów z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z
producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność
na pękanie). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i
spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan
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techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
5.6.2. Warunki montażu rur z PE
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w
niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach.
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz
aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych
znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku
od brzegu wykopu.
5.6.3. Podsypka
Rury z PE i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach
powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić
gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany
gruntu.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na
usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o
grubości co najmniej 15 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą.
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i
skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i
dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby
pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie
zawierała kamieni.
5.6.4. Układanie przewodu na dnie wykopu.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się
w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do
podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki
drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją,
pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych
w PN.
Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza,
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.
5.7. Montaż rur GRP
5.7.1. Łączenie rur GRP.
Rury łączone są przy pomocy łączników systemowych.
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Wymagane jest jedynie kilkumilimetrowe sfazowanie krawędzi cięcia dla ochrony uszczelki
przed uszkodzeniem. Dopuszczalne odchylenie kątowe rur na łączniku jest określone w
instrukcji montażu rur.
5.7.2. Układanie rur.
Rury układać zgodnie z wytycznymi producenta oraz z warunkami normy. Kanał układać
odcinkami na podsypce piaskowej o grubości min. 0,15 m z zagęszczeniem do wskaźnika
zagęszczenia Is podanego w projekcie na odcinkach występowania wody gruntowej
grubość podsypki zwiększyć do min. 0,20 m.
5.7.3. Zasypka wykopów.
Zasypkę wykopów wykonywać przy użyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub kat. II
bez kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym (piasek lub pospółka).
Podstawową warstwę zasypową do wysokości 0,3 – 0,4m. powyżej wierzch rury,
prowadzić ręcznie warstwami 15 – 20cm zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia Is
podanego w projekcie Dalsze zasypywanie prowadzić mechanicznie gruntem rodzimym z
zagęszczaniem lekkim sprzętem.
Całość wykonać zgodnie z PN-B-10736.
5.8. Montaż studni i komór kanalizacyjnych - rewizyjnych
Podczas wykonawstwa ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta i wymagań
zawartych w Dokumentacji Projektowej.
5.9. Obsypka kanałów i rurociągów.
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe
obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po
obu stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż
do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu
rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co
materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg
nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane
mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana
w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w
tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska
optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić
wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne
odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według
rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona
ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.
5.10. Oznaczenie trasy.
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm,
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę
ostrzegawczą koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki
wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.
5.11. Oznaczenie armatury
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.
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5.12. Zasypka wykopu.
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych).
Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier.
5.13. Montaż studni kanalizacyjnych.
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta.
5.14. Izolacja studzienek kanalizacyjnych.
Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana dla danych warunków
gruntowo-wodnych.
5.15. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg
uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo
z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez
dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Należy unikać umieszczania złącz w
rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed
ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.
Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe
(w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy
rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą.
5.16. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki
w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb
technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń
należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień.
5.17. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków
zabezpieczających ustala Polska Norma.
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone
materiałem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie folie).
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.18 Skrzynki uliczne
Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w
klocki o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem C20/25.
 pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa szarego,
 sworzeń łączący pokrywę z kadłubem wykonany z stali nierdzewnej
zabezpieczony przed demontażem lub samoczynnym odkręcaniem nakrętką
wyposażoną we wkładkę teflonową,
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nym wzorem grafiki.

5.19 Zabezpieczenie włazów studni
Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej właz należy zabetonować
1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem C20/ 25.
W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych STWiORB, WTWiORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanałów
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy
zatwierdzonym projektem.
Należy sprawdzić:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokość wykopu,
c) głębokość wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
g) odległość od budowli sąsiadującej,
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
i) rodzaj podłoża,
j) rodzaj rur i kształtek,
k) składowanie rur i kształtek,
l) ułożenie przewodu,
m) zagęszczenie obsypki przewodu,
n) studnie kanalizacyjne
o) przewody ułożone nad terenem,

z

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę
w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas
wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci
i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać
szerokości określonej w projekcie.
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z
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rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych
przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i
opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno
zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina
odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów
podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne,
przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie
kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu.
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem
promieni słonecznych.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być
zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym
z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony
przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna być mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez
geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia
umożliwiające ich sprawdzanie.
6.2.2 Próby szczelności kanału grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany
badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód
gruntowych do kanału.
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami
podanymi w PN, WTWOiRTS oraz STWiORB.
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić:
● zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
● odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
● wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
● należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
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badanie na eksfiltrację:
● zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna
wykopu
● poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej
● po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku
wody w studzience położonej wyżej, w czasie:
 30 min. na odcinku o długości do 50 m
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m
badanie na infiltrację:
● podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.
6.2.3 Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próby szczelności.
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na
żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności
całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych
z próbami szczelności są podane w Polskich Normach, STWiORB, WTWOiRTS
i WTWiOSK. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
● zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
● odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m
w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie
umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni
widoczne i dostępne,
● odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
● wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
● profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach
badanego odcinka,
● należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać
następujących warunków:
● przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,
● napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
● temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać
20°C,
● po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
● po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom,
● po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

145

cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
● Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa.
●

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie
z obowiązującą normą PN-EN 1610. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć
ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.
6.2.4 Inspekcja TV
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w
celu stwierdzenia jakości wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału
grawitacyjnego nowobudowanego w celu stwierdzenia jakości wykonania sieci
oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek prowadzenia prac
budowlano-montażowych, w tym budowy dróg.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raport z inspekcji kanałów do Odbioru
Końcowego.
Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierać:
 raport z inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna w formacie i32,
standard IKAS) zawierający:
o nazwę ulicy,
o nazwę studzienki dolnej i górnej ( od – do),
o kierunek inspekcji,
o średnice kanału,
o materiał kanału,
o datę inspekcji,
o nazwę firmy wykonującej zadanie,
o raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video)
uwzględniający wszystkie obserwacje z danego odcinka
kanału ,
 graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych
dna kanału,
 zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości
odcinków, suma długości),
 zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla każdej ulicy).
Format pliku mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbędnymi
do jego odtworzenia. Nazwa pliku video musi być zgodna z nazwą
ulicy w raporcie. Zalecana rozdzielczość obrazu 720x576 lub wyższa.
Standard video MPEG-2 lub MPEG-4.

Poszczególne raporty winny obejmować zamknięte zlewnie kanalizacyjne lub
odcinki kanałów nowowybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopów i
odtworzenia nawierzchni dróg.
Filmowanie sieci przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie
jako materiał pomocniczy dla potrzeb Wykonawcy (np. dla wyeliminowania
wątpliwości Wykonawcy w zakresie zagęszczania podłoża, szczelności połączeń,
ale przed prowadzeniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg) oraz będzie
stanowić podstawę do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego.
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem.
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7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.
8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
● zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją projektową, w tym w szczególności
zastosowanych materiałów,
● prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania,
● prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i
spadku połączeń, zmian kierunku,
● prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności.
● oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury.
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.
8.2.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na
sprawdzeniu:
● poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;
● kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;
● poprawności działania rurociągów;
● aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
i uzupełnienia;
● kompletności DTR i świadectw producenta.;
● kompletności protokołów częściowych.
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
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Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót;
● Dziennik Budowy;
● dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robót;
● dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
● protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;
● protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;
● świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
● instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;
● inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin
ich usunięcia lub uzupełnienia.
●

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia kanalizacji
oraz innych robót związanych
z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych
w Kontrakcie obejmuje:
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
wykonanie robót ziemnych i towarzyszących,
wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,
montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,
wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek
rur przewiertowych - o ile wystąpią,
układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych
wpięcie do istniejącej infrastruktury,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
przełożenie mediów,
usunięcie kolizji,
próby szczelności odcinków,
inspekcja tv
oznakowanie trasy rurociągu,
oznakowanie armatury,
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przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni,
montaż studni,
montaż włazów z logo Zamawiającego,
przyłączenie rurociągów,
uzbrojenie studni,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych.
3. WTWiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747)
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01
poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02
póz.676, Nr 80/03 póz. 718)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 póz. 735)
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86
póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz.
844, Nr 91/02 póz. 811)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 póz.401)
11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U.
Nr 51/54 póz. 259)
12. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115 z
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437)
Polskie Normy:
PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego -Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-EN 295-1:1999
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Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –
Wymagania
PN-EN 295-4:2000
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych
PN-EN 295-4:2000/AC:2002
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych
PN-EN 295-6:2001
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –
Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych
PN-EN 295-7:2001
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –
Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 512:2000
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza
PN-EN 512:2000/A1:2002
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza
PN-EN 588-1:2000
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Rury, złącza i kształtki do systemów
grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe
PN-EN 752-1:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania
PN-EN 752-3:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie
PN-EN 752-4:2001
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na
środowisko
PN-EN 752-6:2002
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 6: Układy pompowe
PN-EN 752-7:2002
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i użytkowanie
PN-EN 773:2002
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
ciśnieniowej
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-EN 1916:2005
Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i
żelbetowe
PN-EN 1917:2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i żelbetowe
PN-EN 12666-1:2006 (U)

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

150

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu
PN-EN 12889:2003
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 13244-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią
– Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 13244-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią
– Polietylen (PE) - Część 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią
– Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki
PN-EN 13244-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią
– Polietylen (PE) - Część 4: Armatura
PN-EN 13244-5:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią
– Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
PN-EN 13598-1:2005
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi
PN-EN 14457:2005 (U)
Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku
w bezwykopowej budowie kanalizacji
PN-B-01700:1999
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne
PN--EN-1610
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –
Warunki techniczne wykonania
PN-B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 06.02: Przepompownie ścieków sanitarnych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST są wymagania dotyczące wykonania
(montażu) przepompowni ścieków sanitarnych objętych Kontraktem w ramach Projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”.
Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac obejmuje
 remont i przebudowę istniejącej przepompowni przy ul. Białobrzeskiej
 budowę nowych tłoczni ścieków sanitarnych przy ulicach Aliny, Wąwalskiej,
Opoczyńskiej oraz Michałowskiej.
W ramach remontu Zamawiający przewiduje monitoring pomieszczeń przepompowni
ścieków kamerami przemysłowymi z teletransmisją do centralnej Dyspozytorni.
Uruchomienie kamery w momencie otwarcia drzwi wejściowych zgodnie z częścią
elektryczną.
Remont oraz budowę nowych przepompowni należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
Projektową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Ponadto:
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.
Klasa betonu – klasa betonu zgodna z normą PN-EN-206-1
Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym.
Przepompownia ścieków - Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z
poziomu niższego na wyższy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji,
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
2.2. Dokumentacja
Rury, kształtki, armatura, urządzenia, prefabrykaty winny posiadać aktualną aprobatę
techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny,
certyfikat na znak bezpieczeństwa i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegółowymi wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim.
2.3. Wymagania materiałowe
Wymagania materiałowe zgodne z Dokumentacją Projektową.
2.4. Transport i składowanie prefabrykatów .
2.4.1. Załadunek i rozładunek
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie
z osprzętem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi
lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających
właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na
poszczególne cięgna.
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.
2.4.2. Transport prefabrykatów
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia
się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna
być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.
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Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do kształtu tej powierzchni.
2.4.3. Składowanie prefabrykatów
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe.
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i
wykończeniem powinien być składowany osobno.
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających
odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni
wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.
2.4.4. Składowanie elementów z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku
z czym:
1) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
urządzeń i metod przeładunku.
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i
transportować w opakowaniach fabrycznych.
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" elementów po podłożu.
5) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie transport i rozładunek elementów prefabrykowanych z tworzyw
sztucznych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania (montażu) przepompowni ścieków należy stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
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komplet elektronarzędzi,
komplet narzędzi ślusarskich,
agregat do spawania rur stalowych,
płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
żuraw boczny gąsienicowy do 15t,
żuraw samochodowy,
koparka,
urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
ręczne narzędzia do prac ziemnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy,
ciągnik kołowy
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je
zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Polecenia Inżyniera
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z
tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.
5.3. Zakres robót przygotowawczych.
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:
● Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
● Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.
● Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z opisaną w
Dokumentacji projektowej.
● Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.
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Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną
i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
● Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
● Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego.
● Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
●

5.4. Zakres robót zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni ścieków
obejmują:
● Przygotowanie podłoża pod komory pompowni,
● Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość,
● Montaż włazów,
● Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia,
● Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia,
● Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni,
● Montaż instalacji wyrównawczej pompowni,
● Posadowienie szafki sterowniczej,
● Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania,
● Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania,
● Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych,
● Rozruch pompowni,
● Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonanie robót elektrycznych pompowni ujęto w ST 07.02

sanitarnych

5.5. Przejścia przez ściany.
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników pompowni wykonać jako
przejścia szczelne.
5.6. Montaż zbiornika pompowni.
Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.
5.7. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu pompowni należy wykonać odpowiednio
zgodnie z ST 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”, ST 05.02 „Roboty drogowe –
nawierzchnie”, ST 08.00 „Zieleń” oraz ST 09.00 „Ogrodzenia” w zakresie opisanym w
Dokumentacji Projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

156

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR, WTWiORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Próby szczelności komory pompowni
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części
tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków
sanitarnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla wykonania przepompowni ścieków nie wprowadzono w Kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt.
8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami
kontraktowymi, w tym Dokumentacją Projektową. Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych należą
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt 8.2.
8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu:
● poprawności zainstalowania urządzeń;
● kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń;
● aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i
uzupełnienia;
● kompletność DTR i świadectw producenta.
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin
ich usunięcia lub uzupełnienia.

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

157

8.2.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na
sprawdzeniu:
● poprawności zainstalowania urządzeń;
● kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń;
● poprawności działania urządzeń;
● aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
i uzupełnienia;
● kompletności DTR i świadectw producenta.;
● kompletności protokołów częściowych.
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
● Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
● Dziennik Budowy;
● dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót;
● dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
● protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;
● protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;
● świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
● protokół rozruchu pompowni,
● instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;
● inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego przy odbiorze przepompowni:
● instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,
● Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń,
● potwierdzenie dopuszczenia do pracy urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru
Technicznego,
● dokumentacja poświadczenia skuteczności działania wentylacji,
● atesty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania zamontowane urządzenia,
● karty gwarancyjne urządzeń wraz ze wskazaniem punktów serwisowych,
● uzgodniona z Zakładem Energetycznym instrukcja współpracy ruchowej agregat –
sieć,
● protokoły badań uziemienia, instalacji odgromowej i izolacji przewodów,
● protokoły przeszkolenia pracowników eksploatacji,
● warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego.
Odbiór końcowy, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki,
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem
przepompowni ścieków sanitarnych – tłoczni ścieków. Cena wykonania tych robót ma być
na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia przepompowni ścieków sanitarnych (tłoczni
ścieków) oraz innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu
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Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową,
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem (montażem) przepompowni
ścieków sanitarnych w Kontrakcie obejmuje:
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 opracowanie dokumentacji wymaganej w Kontrakcie
prace geotechniczne,
badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
przygotowanie podłoża gruntowego,
wykonanie podbudowy z chudego betonu,
wykonanie płyty fundamentowej,
montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni,
montaż kontenera pompowni wraz z instalacjami wod-kan, ogrzewaniem i wentylacją,
wykonanie robót betonowych i konstrukcyjnych,
montaż wyposażenia pompowni,
montaż włazów,
wykonanie stopy pod żurawik słupowy,
montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,
wykonanie warstw izolacyjnych,
przyłączenie rurociągów,
posadowienie szafki sterowniczej pompowni,
ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych,
wyposażenie w układy automatyki , sterowania i zdalnego przesyłania danych,
przygotowanie i uruchomienie urządzeń,
szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontażowychITB oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
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ST 07.01: Zewnętrzne sieci ziemne i napowietrzne NN i ŚN
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru zewnętrznych sieci ziemnych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia dla
Kontraktu w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.
Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót związanych z zewnętrznymi sieciami ziemnymi
i napowietrznymi niskiego i średniego napięcia obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne:
wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych:
– elektroenergetycznych,
– sterowniczych i sygnalizacyjnych,
– teletransmisyjnych,
– telekomunikacyjnych.
wytyczenie trasy kanalizacji kablowych,
ustalenie lokalizacji słupów:
– napowietrznej linii elektroenergetycznej,
– napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
– oświetlenia terenu,
ustalenie lokalizacji kolizji budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z ziemnymi
i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego napięcia oraz kablami sterowniczymi,
sygnalizacyjnymi, teletransmisyjnym, telekomunikacyjnymi.
2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.
(2) Roboty zasadnicze:
 W zakresie prac elektrycznych związanych z przepompowniami ścieków:
1. Instalacyjne:
układanie kabli niskiego napięcia w ziemi oraz na słupach zasilających:
- szafki złącz kablowo-pomiarowych,
- szafy siłowe, sterownicze i telemechaniki pompowni ścieków,
- oświetlenie terenu pompowni,
układanie kabli w ziemi:
- sterowniczych,
- sygnalizacyjnych,
układanie instalacji wyrównawczych grupy obiektów takich jak:
- szafki złącz kablowo-pomiarowych,
- szafy siłowe, sterownicze i telemechaniki pompowni ścieków,
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- komory pompowni ścieków z instalacjami technologicznymi.
układanie instalacji uziemiających takich obiektów jak:
- słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- słupów oświetlenia terenu,
- szafek złącz kablowo-pomiarowych,
- szaf siłowych, sterowniczych i telemechaniki pompowni ścieków.
2. Prace montażowe:
modernizacja istniejącego słupa linii napowietrznej w celu wykonania odgałęzienia linii
zasilającej,
postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu pompowni.
 W zakresie prac elektrycznych związanych z usunięciem kolizji sieci budowanej
kanalizacji sanitarnej z ziemnymi i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego
napięcia:
3. Demontażowe
demontaż odcinków linii kablowych ziemnych:
- elektroenergetycznych,
- sterowniczych i sygnalizacyjnych,
- teletransmisyjnych,
- telekomunikacyjnych.
demontaż odcinków kanalizacji kablowej,
demontaż odcinków linii napowietrznych:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych.
demontaż odcinków instalacji uziemiającej słupów:
- napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- oświetlenia terenu.
demontaż słupów:
- napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- oświetlenia terenu.
4. Montażowe
montaż zdemontowanych słupów:
- napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- oświetlenia terenu.
montaż zdemontowanych odcinków napowietrznej linii:
- elektroenergetycznej,
- telekomunikacyjnej.
montaż zdemontowanych odcinków kanalizacji kablowej,
5. Instalacyjne:
układanie zdemontowanych odcinków linii kablowych ziemnych:
- elektroenergetycznych,
- sterowniczych i sygnalizacyjnych ,
- teletransmisyjnych,
- telekomunikacyjnych.
układanie zdemontowanych odcinków instalacji uziemiającej słupów:
- napowietrznej linii elektroenergetycznej,
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- napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- oświetlenia terenu.
układanie w miejscach kolizji rur osłonowych na liniach kablowych ziemnych:
- elektroenergetycznych,
- sterowniczych i sygnalizacyjnych ,
- teletransmisyjnych,
- telekomunikacyjnych.
6. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających dla całego zakresu robót
elektrycznych.
(3) Roboty końcowe:
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,
3. Kontrola jakości wykonanych Robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Ponadto:
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji
wsporczych i osprzętu.
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest
większa od długości trasy, na której układa się kabel,
Izolacja linii – są to elementy z materiału nie przewodzącego między przewodami
roboczymi a konstrukcjami wsporczymi, mogą to być izolatory stojące lub łańcuchy
izolatorowe
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń
elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo
wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą,
konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony
również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego,
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów,
Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów,
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepięciami.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
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Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub
zakończenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
Przyłącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją
znajdującą się na zasilanym obiekcie.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca
do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli,
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa – linia kablowa wchodząca w skład sieci
centrali miejskiej,
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące
z ziemią.
Wysięgnik oprawy oświetleniowej – konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta,
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu
podtrzymującego,
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia
przewodu w środku rozpiętości przęsła.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 "Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu (dotyczy między innymi robót
dodatkowych).
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również
aktualną DTR.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót
elektrycznych związanych z przepompowniami ścieków są:
bednarka ocynkowana 25x4mm,
betonowe oznaczniki trasy kabla,
drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.),
folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,
głowiczka termokurczliwa,
kable i przewody (wg Dokumentacji Projektowej),
końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Al,
końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu,
odgromnik przepięciowy zewnętrzny 400V/5kA,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
oprawa sodowa,
oznacznik laminowany folią,
piasek na podsypkę,
rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny,
rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 50mm,
rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 75mm,
słup oświetleniowy stalowy o długości 5 do 8m,
uchwyty do mocowania rur ochronnych,
wysięgnik oprawy oświetleniowej,
złączki montażowe do przewodów prądowych.
W zakresie prac elektrycznych związanych z usunięciem kolizji budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z ziemnymi i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego napięcia oraz
kablami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi, teletransmisyjnym, telekomunikacyjnymi należy
stosować materiały w zależności od rodzaju występującej kolizji oraz zgodne z
wymaganiami obowiązujących PN, EN-PN, STWiORB i postanowieniami Kontraktu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i
instalacji ochronnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
agregat prądotwórczy do 2,5kVA
betoniarka przeciwbieżna,
drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne,
koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 ,
podnośnik montażowy samochodowy, hydrauliczny,
przyczepa dłużycowa do samochodu,
przyczepa do przewożenia kabli,
przyczepa skrzyniowa,
samochód z wysięgnikiem koszowym,
spawarka transformatorowa do 500A,
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ubijak spalinowy 50kg,
urządzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami,
urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy,
wibromłot elektryczny 3,0kW,
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,
żuraw samochodowy,
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie,
następujące środki transportu:
ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg,
ciągnik kołowy (1),
samochód samowyładowczy do 5Mg,
samochód skrzyniowy do 5Mg,
samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności 10-15Mg,
samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
przyczepa dłużycowa do 3,5Mg,
środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, STiORB, Dokumentacja Projektową i postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Przygotowanie do robót ziemnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z Dokumentacji Projektowej
i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych
i kanalizacji kablowej. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a
wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują
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się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je
zdemontować na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy
pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w
miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje
przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki
wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza
dla dużego gabarytowo i ciężkiego osprzętu, słupów, rur i bębnów kablowych. Wszystkie
napotkane przeszkody podziemne (np. kable, rurociągi) na trasie wykonywanego wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle
z wykopem powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać +/–5cm.
5.3. Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych związanych
z przepompowniami ścieków
5.3.1. Układanie linii kablowych niskiego napięcia i specjalnych w ziemi i na słupie
Kabel przyłącza elektroenergetycznego poprowadzony ze słupa linii napowietrznej
pracującej w systemie TN-C zasilający złącze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien być
czterożyłowy. Należy zastosować kabel typu YAKY o przekroju wynikającym z mocy
obliczeniowej, jednak nie mniejszym niż 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie
podyktowane jest możliwością przyłączenia w przyszłości innych odbiorców do ZK-P.
Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem
pięciożyłowym typu YKY o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej
pompowni, jednak nie mniejszym niż 10mm2 Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne
typowych pompowni dostarczane są razem z szafą sterowniczą, dlatego też typ, przekroje
i sposób układania tych kabli określa dostawca.
Do zasilania słupów oświetlenia terenu pompowni należy zastosować kabel zgodnie z
projektem i wytycznymi zakładu energetycznego.
Pomiędzy szafą sterowniczą pompowni a słupem lampy należy ułożyć w rurze ochronnej
PE40 (1MPa), podziemną linię teletechniczną do alarmu i modułu antenowego. Rodzaj
przewodu do modułu określi producent. Sieć monitoringu wykonać za pomocą kabla
teletechnicznego zgodnie z projektem. Kabel teletechniczny należy ułożyć w rurze
ochronnej PE40 (1MPa), należy równolegle ułożyć rezerwową rurę PE40 (1MPa) z
wciągniętą linką montażową. Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za
pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby
geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny
być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń
znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu,
końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa
niż 0º C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać
kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie
duży.
Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na
głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm
piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm.
Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy
układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z
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uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w
rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w
projekcie danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 50mm i długości 2,5m mocowaną za
pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie
należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii
kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi
na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe,
zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie
większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur
ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel
zawierające następujące informacje:
Nazwę użytkownika,
Symbol i nr ewidencyjny kabla,
Typ, przekrój i ilość żył,
Napięcie znamionowe kabla,
Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych
z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.
5.3.2. Układanie instalacji wyrównawczej
Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna
kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosować
szybkie, samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości powstawania
niebezpiecznego napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposażenia
technologicznego, rurociągami technologicznymi i sanitarnymi należy wykonać między
nimi połączenia wyrównawcze. Wyrównanie potencjałów na częściach przewodzących
należy uzyskać wykonując instalację wyrównawczą pomiędzy główną rozdzielnicą
zasilającą, szafką sterowniczą, a komorą pompowni, w której to należy połączyć ze sobą
wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy pomp dostępne w komorze za pomocą
giętkiego przewodu LgYżo 10mm2. Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) należy
rozprowadzić w komorze pompowni wykorzystując na ile to możliwe istniejące korytka
kablowe, uzupełniając pozostałe odcinki w rurkach osłonowych miękkich mocowanych w
uchwytach na ścianie. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do
uziemienia należy wykonać GSW w postaci taśmy stalowej ocynkowanej – bednarki
25x4mm. GSW komory pompowni należy połączyć z uziomem szafki sterowniczej,
następnie z uziomem rozdzielnicy głównej, prowadząc bednarkę w wykopach wspólnie z
kablami układanymi pomiędzy tymi szafami.
5.3.3. Układanie instalacji uziemiającej
Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym
uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną
o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia
powinna być nie mniejsza niż 5Ω, chyba że Dokumentacja Projektowa podaje inną
wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy
wykonując je poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką
udarową.
Sposób wykonania instalacji uziemiającej modernizowanych słupów linii napowietrznej
został przedstawiony w punkcie 5.4.1 niniejszej Specyfikacji.
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5.4. Warunki ogólne wykonania Robót montażowych związanych
z przepompowniami ścieków
5.4.1. Modernizacja słupa linii napowietrznej i podłączenie przyłącza kablowego.
Odgałęzienie linii napowietrznej niskiego napięcia należy wykonać zgodnie
z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez rejonowo odpowiedzialny Zakład
Energetyczny i Dokumentacją Projektową. W przypadku bliskiego sąsiedztwa istniejącej
linii napowietrznej, typowym rozwiązaniem rozgałęzienia sieci NN jest modernizacja słupa
istniejącej linii napowietrznej i wyprowadzenie z niego kabla do złącza ZK-P.
Na wskazanym słupie należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny
z bezpiecznikami mocy o działaniu zwłocznym. Rozłącznik służy do awaryjnego
wyłączenia obwodu zasilanego obiektu bez konieczności wyłączania istniejącej linii
napowietrznej. Dźwignia napędu ręcznego w przypadku linii napowietrznej niskiego
napięcia powinna być usytuowana na słupie na wysokości co najmniej 2,5m. Jeżeli
techniczne warunki przyłączenia nie nakazują zamontowania rozłącznika, to można go
pominąć. Odgałęzienie wykonać przyłączając kabel czterożyłowy za pomocą złączek
odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce przyłączenia kabla z linią głowiczką
termokurczliwą. Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. Wejście kabla
do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do
zacisków rozłącznika od strony zasilanego obiektu zabudować odgromniki
przeciwprzepięciowe lub ograniczniki przepięć. Z rozłącznika bezpiecznikowego
wyprowadzić kabel po słupie w rurze ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na
głębokość minimum 0,4m w kierunku złącza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocować
za pomocą objemek kompletnych, typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu
modernizacji słupa należy dokonać między innymi pomiarów rezystancji jego uziemienia.
W razie nie spełnienia warunków dotyczących wielkości rezystancji uziemienia przyjętych
z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej rezystywności gruntu i obliczeniowego
prądu ziemnozwarciowego należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je bednarką
stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez
pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową.
5.4.2. Postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu pompowni
1) Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe.
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz
powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju
powinna znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu.
2) Montaż fundamentów prefabrykowanych.
Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania
fundamentów. Poniżej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich
zastosowania. Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to
zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowane
ustroje. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego całej części podziemnej i poziom górnej powierzchni, do
której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją
rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z
dokładnością ± 10cm.
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3) Montaż słupów.
Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna istnieć
możliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej.
Powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego.
Słup należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany
fundament prefabrykowany, jeżeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód słupa lub
fundament powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 o grubości min. 10cm lub
na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001
wysokości słupa. Słupy podlegają dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej realizowanej
uziomem poziomym w wykopie na głębokości 0,8m. Zasypanie słupa powinno się odbyć
warstwami gruntu rodzimego o grubości 20cm z zagęszczeniem za pomocą ubijaka.
W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna być
zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej.
Dla słupów należy wykonać uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn o wymiarach
30x4mm i długości co najmniej 30m. Rezystancja uziemienia słupa nie powinna
przekroczyć wartości 10Ώ. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, należy uziom
wzmocnić przez dalszą jego rozbudowę uziomami pionowymi.
4) Montaż wysięgników.
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z
balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w
górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go
śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu
wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.
Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny
pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy
wypełnić kitem miniowym.
5) Montaż opraw.
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu
z wysięgnikiem koszowym. Zastosować oprawy sodowe o mocy 150W. Każdą oprawę
przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów
zasilających do słupów i wysięgników. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy
należy prowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, gdzie żyłę przewodu ochronnego połączyć z
jednej strony z obudową oprawy, z drugiej zaś z przewodem PEN zasilania i uziomem
słupa. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego
położenia na wysięgniku pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i
III strefy wiatrowej.
5.5. Warunki ogólne wykonania przebudowy odcinków sieci elektrycznych
Punkt dotyczy warunków ogólnych wykonania przebudowy odcinków sieci elektrycznych
kolidujących z siecią kanalizacji sanitarnej.
5.5.1. Wykonanie linii kablowych ŚN w ziemi
Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być
wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie
itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla
przy układaniu nie powinna być niższa niż 0º C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
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Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promień gięcia powinien być możliwie duży.
Linię kablową średniego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez
naprężania, na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką
grubości 10cm piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego
i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, o grubości min. 0,5mm i
szerokości min. 30cm.
Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy
układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z
uzbrojeniem podziemnym istniejącym i nowobudowanym oraz drogami należy wykonać w
rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 160mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku). Na początku i końcu linii kablowej, w
wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa
linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K"
rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej
długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w
odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i
wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące
kabel zawierające następujące informacje:
Nazwę użytkownika,
Symbol i nr ewidencyjny kabla,
Typ, przekrój i ilość żył,
Napięcie znamionowe kabla,
Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa
sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.
5.5.2. Demontaż odcinków linii napowietrznych
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie
z dokumentacją projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy
urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie
poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów
urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera
i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych
przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np.
fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z
demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Jeżeli niektóre
materiały nie zostaną powtórnie zamontowane, wykonawca zobowiązany jest do
przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu służbom
Zakładu Energetycznego do wskazanego przez niego miejsca.
Demontaż należy przeprowadzić w następującej kolejności:
1. przewody gołe napowietrznej sieci elektroenergetycznej,
2. osprzęt liniowy i izolację ze słupów,
3. uziemienie demontowanych słupów,
4. słupy liniowe przelotowe i rozstawne.
5.5.3. Montaż prefabrykowanych fundamentów pod słupy
Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być
montowane zgodnie z instrukcją montażu dla konkretnych typów fundamentów.
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Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10cm warstwie betonu B10,
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub 15 cm warstwie zagęszczonego żwiru
z wykorzystaniem ram montażowych ustalających jednoznacznie ich wzajemne położenie.
Ramy montażowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane
są fundamenty. Przed zasypaniem fundamentów należy sprawdzić poziom i rzędne kotew
fundamentowych. Maksymalne odchylenie płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno
przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm.
Fundamenty usytuowane w środowiskach wód i gruntów agresywnych powinny być
odpowiednio zabezpieczone w zależności od rodzaju środowiska, w oparciu
o załącznik do PN-75/E-05100. Fundamenty należy zasypywać gruntem bez
zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20cm.
5.5.4. Montaż słupów żelbetowych i strunobetonowych
Słupy żelbetowe i strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym
w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej
należy wyposażyć w belki ustojowe.
Dla słupów, których dokumentacja producenta nie przewiduje belek ustojowych, wykopy
pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i
właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być
wiercone.
Nie wolno stosować . metody dla posadowień słupów figurowych (rozstawnych, z podporą
itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. Połączenia stalowe elementów
ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym
spełniającym wymagania BN-78/6114-32 Stawianie słupów powinno odbywać się za
pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych
powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice informacyjne. Tablice informacyjne
powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach
budowanych linii.
5.5.5. Montaż przewodów linii napowietrznych
Mocowanie przewodów
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu
wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu.
Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być
takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja
wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe
lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania
przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne.
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody
z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na
wpływy atmosferyczne i chemiczne.
Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać:
dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1
lub 2 stopnia,
dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega obostrzeniu 3
stopnia.
Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki
rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych
zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze
względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium.
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować:
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na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po
obu stronach izolatora jednakowe lub gdy różnica naciągów jest nieznaczna,
na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile
naciągu lub gdy naciąg jest nieznaczny.
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej
siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód
przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie
przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły.
Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły
naciągu przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno
wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód.
Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej może być przelotowe lub
odciągowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien być zależny od wytrzymałości
konstrukcji wsporczej. Wszelkie konstrukcje metalowe przewidziane do montażu
a pochodzące z demontażu należy wyczyścić, zagruntować i pomalować farbą odporną na
działania atmosferyczne.
Odległość przewodów od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych,
będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii
napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od
powierzchni ziemi powinny wynosić 7,50m dla linii powyżej 1kV.
5.5.6. Obostrzenia w odniesieniu do poszczególnych elementów linii
napowietrznej
W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna
krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach
należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe
wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich
mocowania wg warunków podanych w podpunktach:
Słupy
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych
obostrzeń. Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe,
odporowonarożne lub krańcowe. Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla
2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz odcinka skrzyżowania,
również słupy jak dla linii bez obostrzeń.
Przewody
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082
i przewodów AFL wg PN-74/E-90083 o przekroju mniejszym niż 30mm2. Ponadto zabrania
się łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. Przy
obostrzeniu 3 stopnia należy podczas montażu stosować naprężenia zmniejszone.
Izolatory
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń.
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów – w
przypadku izolatorów stojących, dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku
izolatorów wiszących.
Zawieszenie przewodów
W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy stosować
przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest
zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia należy stosować przewód zabezpieczający
przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciągowym
szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia
obostrzenia, należy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub
przelotowo-odciągowe.
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Uchwycenie przewodu
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie
zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną
dopuszczalną odległością przewodu od obiektu.
5.5.7. Przebieg linii napowietrznych w warunkach szczególnych
Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi.
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i
pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu
zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku skrzyżowania lub
zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować obostrzenia 1 stopnia. Napowietrzne
linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości
co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od
tej zasady. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie
elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych
w „Ustawie o drogach publicznych” :
na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów
spełniających jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej
możliwości - na krawędzi korony drogi,
na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi.
Na każde skrzyżowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest
zezwolenie zarządu drogowego. Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii
elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 45º, a przęsła
skrzyżowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowonarożnymi lun krańcowymi. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod
napięciem powyżej 1kV od powierzchni dróg publicznych, przy największym zwisie
normalnym powinna wynosić 8,00 m. W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie
odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć
minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi.
Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliżu drzew.
Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w
dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym,
powinna wynosić co najmniej 3,00 m dla linii do 1kV. Odległości przewodów od koron
drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzględnieniem
5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te należy
powiększyć co najmniej o 2 m w przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub
ozdobnych podlegających przycinaniu, przy czym należy uwzględnić długość narzędzi
ogrodniczych.
5.5.8. Wykonanie uziemienia ochronnego słupów
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń
znajdujące się w linii (np. urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty
montażowe, korpusy żeliwne głowic słupowych). Nie należy wykorzystywać strun
stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach
żelbetowych z betonu nie sprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody
uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej
zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. Dla słupów wymagających uziemienia należy
wykonać uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn o wymiarach 30x4mm i długości co
najmniej 30m, oraz uziomy pionowe pogrążając po 2 pręty FeZn o średnicy co najmniej
12mm i długości po 4,5m każdy, połączone bednarką FeZn o wymiarach 30x4mm z
uziomem słupa. Mocowanie pręta do instalacji uziomowej w postaci bednarki wykonać
poprzez przyspawanie. Miejsce spawania należy zakonserwować.
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Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć wartości 10Ώ. Jeżeli ten warunek
nie będzie spełniony, należy uziom wzmocnić przez dalszą jego rozbudowę uziomami
pionowymi.
5.5.9. Układanie kabli telekomunikacyjnych miejscowych w ziemi
Telekomunikacyjne kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi
drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych.
Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie
długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co
najmniej 2% długości trasowej. Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni
do odzieży kabla nie powinna być mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z
innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m.
Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuż dróg powinna być usytuowana poza pasem
drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. Na odcinkach dróg
przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajęte
przez różne obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliżeń i skrzyżowań,
dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym. I tak:
w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez
odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych,
poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny
zalesione lub zadrzewione,
w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi.
Odległość ułożonego kabla od istniejącego zadrzewienia drogowego powinna wynosić co
najmniej 2 m licząc od lica pni drzew. Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone,
aby złącza kablowe i skrzynie pupinizacyjne były usytuowane w miejscach
zapewniających trwałe poziome ich położenie. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne
linie miejscowe są pupinizowane, w przebudowie należy zachować parametry elektryczne
pupinizowanych czwórek. Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w
studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych z wyraźnie odciśniętymi
numerami. Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych
i trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi.
5.5.10. Warunki wykonania studni kablowych
Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,
b) na załamaniach trasy - studnie narożne,
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.
Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod
jezdniami studnie mogą znajdować się w wyjątkowych przypadkach i powinny wtedy mieć
wzmocnioną konstrukcję. Studnie nie powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed
wejściami do sklepów i budynków, pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach
odpływu ścieków. Należy stosować studnie kablowe typu: SKR1 zgodnie z wymaganiami
normy ZN-95/TP S.A.-023/T.
Studnie mogą być wykonywane z prefabrykatów lub betonowane bezpośrednio w ciągu
ułożonych tras kablowych ziemnych.
Osadzenie sprzętu
Należy osadzić i zabetonować:
rury wspornikowe - w ścianach komory lub w ścianach komory i dnie studzien,
ramę na włazie studni.
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Ramę należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie
powierzchni chodnika lub jezdni. Okap zewnętrzny ramy powinien wystawać możliwie
jednakowo poza pionowe ściany ze wszystkich stron włazu. Zamocowanie ramy należy
wykonać za pomocą drutu wiązadłowego w ten sposób, aby rama została unieruchomiona
na podłożu. Druty wiązadeł po zamocowaniu ramy należy oczyścić razem z przyległymi
częściami ramy na długości po około 30mm od miejsca dociśnięcia i pokryć warstwą
zaprawy betonowej o grubości co najmniej 10mm.
Włazy studzien znajdujących się w miejscach bez trwałej nawierzchni (chodniki nie
pokryte płytami, ścieżki w parkach, trawniki itp.) powinny być wzmocnione przez obłożnie
pasami masy betonowej gęstoplastycznej marki 200 szerokości około 10cm.
W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ramę należy ustawić
według poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie niżej od poziomu
obecnego. Ramę włazu studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą.
Wykończenie studni
Po osadzeniu osprzętu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, należy nierówności
wnętrza studni wyprawić zaprawą cementową marki 120. Studnie z wietrznikami powinny
być wyposażone w wiadra.
Wypełnianie oprawy pokrywy betonem
Oprawy pokryw ciężkich zwykłych i lekkich należy przygotować do wypełnienia
w sposób następujący:
oczyścić oprawy z brudu i rdzy np. szczotką druciana, sprawdzić prawidłowość
rozmieszczenia i powiązania prętów zbrojeniowych, a w razie potrzeby odpowiednio je
przesunąć, ułożyć pokrywy na podkładzie. Oprawę należy wypełnić masą betonową
gęstoplastyczną marki 200. Powierzchnia masy betonowej na zewnętrznej stronie oprawy
powinna być gładka, zrównana z krawędziami oprawy. Czas pielęgnacji betonu powinien
wynosić około dwóch tygodni. W okresie tym należy wypełnione oprawy utrzymywać w
wilgotności polewając je wodą w ciągu pierwszych 3-7dni. Wszystkie otwory dla haków i
otwory w wietrzniku powinny być wolne od betonu i zanieczyszczeń. Pokrywa
umieszczona w ramie włazu powinna kryć się w niej z dokładnością nie gorszą niż 3mm i
nie powinna kołysać się.
Osadzanie wietrznika
Osadzanie wietrznika należy wykonywać w pokrywach ciężkich zwykłych w sposób
następujący:
ustawić pośrodku pokrywy na podkładzie formę w postaci ściętego stożka wykonanego
np. z blachy z wycięciami na pręty zbrojeniowe, o wysokości równej grubości dolnej
warstwy betonu, przywiązać do prętów zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego miękkiego
i zabetonować je w dolnej warstwie betonu nie wypełniając betonem powierzchni
wewnątrz stożka, ustawić wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposób, aby jego oś
symetrii znalazła się na podłużnej osi pokrywy, a górna powierzchnia na górnej
płaszczyźnie pokrywy po jej wypełnieniu, przywiązać wietrznik do pokrywy drutem
okrągłym miękkim wg PN-67/M-80026,osadzonym w dolnej warstwie betonu, a następnie
zabetonować go w górnej warstwie betonu.
Wypełnienie opraw asfaltem
Oprawy pokryw należy oczyścić z brudu i rdzy, podgrzać do temperatury topnienia asfaltu
i ułożyć na podkładach.
Przygotowane oprawy pokryw należy opryskać gorącym asfaltem, a następnie nakładać
porcjami zaprawę asfaltową do poszczególnych komór między żebrami pokrywy tak, aby
zaprawa dokładnie wypełniała komory.
Zaprawę należy układać warstwami o grubości 30-35mm formując równą powierzchnię.
Warstwa powinna wystawać ponad płaszczyznę krawędzi pokrywy o ok. 5mm.
Wypełnioną oprawę należy opryskać gorącym asfaltem i zatrzeć ostrym pisakiem.
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Szczelność studni, uszczelnienia
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki
sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z
kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór
rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony.
Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne
z dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora) i normąZN-95/TP S.A.-021/T.
Układanie kabli w studniach kablowych
Powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:
kable powinny być układane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze małoparowe
mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie,
kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji. lecz przebiegać równolegle do
siebie i do ścian bocznych studni,
kable przelotowe nie powinny krzyżować się,
łuki na wygięciach powinny być łagodne a promień gięcia kabla TKM i ZTKMX nie
powinien być mniejszy od jego 10-krotnej średnicy zewnętrznej,
złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych i umocowane na
wspornikach kablowych wg BN-74/3233-19 lub ZN-95/TP S.A.-023/T.
5.5.11. Mufy i osłony złączowe kabli telekomunikacyjnych
Mufy i osłony złączowe kabli telekomunikacyjnych powinny być dostosowane do typu
kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków
środowiskowych. Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być
mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub
skrzyni. Złącza na kablach powinny być wykonane zgodnie z ich instrukcją montażu.
5.5.12. Skrzyżowania i zbliżenia kabli telekomunikacyjnych
Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych,
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z
wymaganiami BN-73/8984-05[8].
Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami
Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony
nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od
podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalewy stosować jako rurę ochronną
stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca
skrzyżowania od gabarytu rurociągu.
Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
Skrzyżowania i zbliżenia powinny być wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie
z Wytycznymi o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego"
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. Łączności z dn. 28 lutego 1986 r.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt.6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do
akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces
budowy.
6.2.1. Badanie jakości robót w czasie budowy
Przed ułożeniem przewodów oświetlenia terenu należy sprawdzić głębokość
posadowienia słupów. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy
sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych
warstw i ułożenie folii w wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na
jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliżeniach.
Badania i pomiary modernizowanych słupów linii napowietrznej
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
a) typy słupów i ich numerację,
b) jakość połączeń odgałęzień linii,
c) zgodność kolejności faz odgałęzionej linii,
d) jakość ułożenia odcinków kablowych na słupie,
e) prawidłowość połączeń i ciągłość przewodów uziemiających,
f) wartość rezystancji uziemienia słupów,
g) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,
h) stan izolacji izolatorów oraz przyłączonej linii napowietrznej,
i) kompletność wyposażenia słupa,
j) wykonanie odpowiednich badań i pomiarów poszczególnych elementów
wyposażenia słupa,
k) pionowość i stabilność posadowienia słupa.
Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
a) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
osłonowych oraz w uchwytach na tynku,
b) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli
i przewodów,
c) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu,
d) jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
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oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
rezystancję izolacji,
wytrzymałość napięciową izolacji,
ciągłość żył linii kablowej.

Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu pompowni
Po wykonaniu robót należy sprawdzić:
a) poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów,
b) poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw
oświetleniowych,
c) pionowość ustawienia słupów,
d) typy słupów,
e) jakość połączeń kabli zasilających,
f) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,
g) badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia,
h) sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia,
i) wartość rezystancji uziemienia słupów,
j) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,
k) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy,
l) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw,
m)pomiar średniego natężenia oświetlenia,
n) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od
włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100
godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów,
pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie
należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
Badania i pomiary linii kablowych średniego napięcia ułożonych w ziemi
Po wykonaniu robót należy sprawdzić:
a) głębokość zakopania kabla z tolerancją 5cm,
b) głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją 1cm,
c) odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją 5cm,
d) prawidłowość trasy ułożenia kabla,
e) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
osłonowych,
f) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i
przewodów,
g) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów,
h) jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego
i) jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
j) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
k) zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
l) rezystancję izolacji,
m)prąd upływnościowy izolacji,
n) wytrzymałość napięciową izolacji,
o) ciągłość żył linii kablowej.
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Badania fundamentów i ustojów słupów
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji producenta oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne
posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy
sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN72/8932-01.
Badania słupów żelbetowych i strunobetonowych
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:
a) lokalizacji,
b) oznakowania i numeracji,
c) kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,
d) dokładności ustawienia geometrycznego i stabilności ustawienia słupów w pionie
i kierunku - tolerancja wykonania,
e) zgodności posadowienia z dokumentacją producenta,
f) stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu.
Badania zawieszenia przewodów liniowych linii napowietrznych
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić wartości naprężeń zawieszanych
przewodów.
Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych, (jeżeli przęsło
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych
(przy 3 stopniu obostrzenia).
Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad
obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone zgodnie z normą PN75/E-05100 .
Po wykonaniu poszczególnych odcinków Robót należy przeprowadzić badania elektryczne
linii napowietrznych oraz przyłączy i sprawdzić:
a) prawidłowość montażu i ciągłość przewodów,
b) jakość zacisków wpinających,
c) zgodność kolejności faz i oznakowanie odgałęzień linii,
d) rezystancję izolacji linii,
e) wytrzymałość izolacji linii podczas jej próby napięciowej
Badania i pomiary elektrycznych instalacji uziemienia
Podczas wykonywania instalacji uziemiającej należy sprawdzić:
a) rezystancję uziemienia,
b) głębokości ułożenia bednarki,
c) sposób ułożenia instalacji,
d) stan wszelkich połączeń spawanych i skręcanych oraz ich konserwację,
e) stan połączeń i konserwację zacisków ochronnych i złącza kontrolnego,
f) zakonserwowanie części podziemnej instalacji,
g) ciągłość wszystkich przewodów uziemiających,
h) jakość zamocowania instalacji na słupach,
i) oznakowanie tras instalacji uziemienia.
Badania i pomiary telekomunikacyjnych linii kablowych ułożonych w ziemi
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
a) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych w ziemi i w rurach osłonowych,
b) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli
i przewodów,
c) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów i do studni kablowych,
d) jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego,
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e) jakość wykonania głowic i złącz kablowych oraz ich osłon,
f) promienie gięcia kabli w studzienkach,
g) opaski kablowe na odpływach w studzienkach,
h) zachowanie wymaganych odległości pomiędzy kablami,
i) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
j) ciągłość żył linii kablowej,
k) pomiar tłumienności skutecznej,
l) badanie szczelności odcinków w przepustach,
m)pomiary końcowe prądem stałym,
n) pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości.
Wymagania dotyczące badań i sprawdzeń telekomunikacyjnych linii telekomunikacyjnych
podane są w BN-79/8984-17, ZN96/TPSA-002, ZN96/TPSA-027, ZN96/TPSA-029.
Badania i sprawdzenia studni kablowych
Sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych polega na sprawdzeniu:
a) doboru składników masy betonowej,
b) wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników,
c) kształtu i wymiarów wewnętrznych studzien na zgodność z rysunkami, sposobu
betonowania oraz zbrojenia studzien,
d) osadzenia ram,
e) osadzenia rur wspornikowych,
f) wprowadzenia kabli do studni,
g) zamocowanie drabinek i półek w studzienkach kablowych,
h) dopasowanie i brak ubytków bądź pęknięć pokryw studzienek,
i) jakość powierzchni zakonserwowanych studni.
Sprawdzenie wizualne powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz
za pomocą przymiaru liniowego.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty elektryczne związane z układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i
średniego napięcia oraz instalacji ochronnych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych z
układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji
ochronnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego
napięcia oraz instalacji ochronnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji
ochronnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Dokumentacją Projektową, w
tym zgodności ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” - dokończenie Robót

Część III.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

180

8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia
i instalacji ochronnych należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są
określone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.2..
Należy sprawdzić:
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru
ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na:
a) realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od Dokumentacji Projektowej oraz
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robót,
b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń
i uwag komisji odbiorowej,
c) inwentaryzację geodezyjną linii kablowych z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,
d) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
e) kompletności protokołów z pomiarów,
f) kompletność DTR i świadectw producenta,
g) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,
h) jakość uziomów modernizowanych słupów ,
i) jakość ułożenia kabli w osłonach na słupach oraz wielkość niezbędnych zapasów
i luzów,
j) wielkość zapasów kablowych w ziemi,
k) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach,
l) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,
m) konserwację części podziemnej słupów oświetlenia terenu,
n) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących
wykonanych Robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z
układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji
ochronnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i
ukończenia robót elektrycznych związanych z ułożeniem zewnętrznych sieci elektrycznych
niskiego i średniego napięcia oraz instalacji ochronnych oraz innych robót związanych z
nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z układaniem zewnętrznych
linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych określonych w Kontrakcie
obejmuje:
Roboty liniowe:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem,
b) układanie kabli teletechnicznych w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem,
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c) układanie kabli średniego napięcia w ziemi wraz ich podłączeniem,
d) układanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej wraz z jej podłączeniem,
e) układanie wszelkich przewodów linii napowietrznych na słupach,
4) wszelkie prace ziemne związane z układaniem wszystkich rodzajów kabli w rurach
osłonowych i przepustach kablowych,
5) wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem wszystkich rodzajów linii
napowietrznych,
6) wykonanie wszelkich rodzajów muf i złączy kablowych,
7) wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złącz kablowych z
uszczelnianiem otworów przepustowych,
8) układanie instalacji uziemiającej na słupach oświetlenia terenu i uziomów
pionowych i poziomych w ziemi,
9) oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
10) zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,
11) wykonanie wszelkich prac związanych z demontażem i ponownym montażem
odcinków sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia,
12) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i
sprawdzeń Robót.,
13) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy
po Robotach,
Roboty związane z montażem:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) zmodernizowanie istniejącego słupa linii napowietrznej,
b) montaż słupa oświetlenia terenu z wyposażeniem,
c) montaż słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej z wyposażeniem,
d) montaż słupa napowietrznej linii telefonicznej z wyposażeniem,
e) montaż zdemontowanych odcinków kanalizacji kablowej wraz ze studniami,
4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów,
5) wykonanie wszelkich prac związanych z demontażem i ponownym montażem słupów
niskiego i średniego napięcia,
6) prace konserwacyjne części podziemnych słupów i studni kablowych,
7) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń
Robót,
8) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po
Robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
2. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
3. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
4. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
5. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności
przewodów i kabli
6. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
7. "PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.”
8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.
9. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.
10. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
11. PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
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12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
13. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
14. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne
wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.
15. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
18. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
19. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
20. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
układania bloków betonowych.
21. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.
22. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o
izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone,
osłoną polietylenową lub polwinitową.
23. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
24. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
25. BN-65/8984-11 Złącze lutowane. Wymagania techniczne.
26. BN-87/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
27. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania.
28. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe
29. BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza.
Postanowienia ogólne
30. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
31. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogólne wymagania i badania.
32. WT-84/K-1 92 Przewód symetryczny wielkiej częstotliwości.
33. WT-86/K-245/00 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi
normalnowymiarowymi. Ogólne wymagania i badania.
34. WT-86/K-245/01 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi
normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej z osłoną polietylenową.
35. ZN-951TPSA-014T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.
36. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne.
37. ZN-95/TPSA 012/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.
38. ZN-95/TPSA 021/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
39. ZN-95/TPSA 023/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
40. ZN-95/TPSA 027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne.
41. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i
badania.
42. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
43. PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych.
44. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.
Wymagania i badania
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45. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
46. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub
cyframi.
47. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i Wymagania Ogólne.
48. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
prądem przetężeniowym.
49. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporażeniowa.
50. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.
51. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
52. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami.
53. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego.
54. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
55. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
56. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania.
57. PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
58. PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
59. PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
60. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady, wymagania i badania.
61. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"Energoprojekt" - Poznań lub Kraków.
62. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robót. PBE "Elbud" Kraków.
63. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21
z 1969 r.
64. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
65. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
66. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
67. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
68. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
69. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 07.02: Złącza kablowo-pomiarowe oraz szafy siłowe i sterownicze
przepompowni ścieków
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
złącza kablowo-pomiarowego, szaf siłowych i sterowniczych przepompowni ściekowych
oraz agregatów prądotwórczych w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.
Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy
siłowej i sterowniczej przepompowni ściekowych:
(1) Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne - ustalenie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf
siłowych i sterowniczych.
2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy.
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.
(2) Roboty zasadnicze:
1. Prace montażowe:
wykonanie wyposażonych szafek złącza kablowo-pomiarowego,
wykonanie wyposażonych siłowych szaf rozdzielczych,
montaż wyposażonych szaf sterowniczych,
montaż wyposażonych szaf telemechaniki,
montaż agregatów prądotwórczych,
montaż kontenera garażowego na przewoźny agregat prądotwórczy wraz z
fundamentem,
montaż obudowy szaf siłowych i sterowniczych,
system wizualizacji i teletransmisji przepompowni - tłoczni ścieków,
montaż modułów sprzętowych rozszerzających istniejący system wizualizacyjny
w Centralnej Dyspozytorni,
modyfikacja istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni.
2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.
(3) Roboty końcowe:
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,
3. Kontrola jakości wykonanych Robót.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Ponadto:
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy
oświetleniowej w pozycji pracy.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepięciami.
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące
z ziemią.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne ".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu
(dotyczy między innymi robót
dodatkowych).
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i
urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących
tematem niniejszej specyfikacji są:
bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.),
elementy tłumiące prąd udarowy,
fundament dla złącza kablowego,
konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych,
konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha,
listwa montażowa,
liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej,
modem radiowy GPRS,
moduły sprzętowe rozszerzające istniejący system wizualizacyjny,
ochronnik przepięciowy wnętrzowy,
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odgromnik przepięciowy wnętrzowy 400V,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
wyłącznik czasowy programowany tygodniowo,
przełącznik siłowy Agregat/Sieć,
rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy,
wyłączniki instalacyjne (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
wolnostojący, kontenerowy, kompletny zestaw agregatu prądotwórczego,
złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące w obudowie izolacyjnej z układem SZR,
złączki i zaciski montażowe do przewodów PEN.
Szafa siłowa, sterownicza i telemechaniki stanowi wyposażenie kompletnej przepompowni
ścieków. Maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny muszą spełniać zasadnicze
wymagania:
1. Sprzęt
elektryczny – rozporządzenia
MG
z
15.12.2005r. wprowadzające
postanowienia dyrektywy 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą
93/68/EWG
2. Kompatybilność elektromagnetyczna – rozporządzenie Min. Transportu i Budownictwa
z 27.12.2005 wprowadzające postanowienia dyrektywy 89/336/EWG
ze zmianami 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
3. Emisja hałasu do środowiska (agregaty prądotwórcze) rozporządzenie MG z
15.02.2006 wdrażające postanowienia dyrektywy 2005/88/WE
4. Maszyn i elementy bezpieczeństwa – rozporządzenie MG z 28.12.2005r wdrażające
dyrektywę 98/37/EWG ze zmianami 98/79/WE
Wykonawca zobowiązany jest wystawić deklaracje zgodności z w/w zasadniczymi
wymaganiami dla budowanych przez siebie rozdzielni, szaf sterowniczych itp. na
podstawie deklaracji dostarczonych przez dostawców. Każde urządzenie czy sprzęt
elektryczny ma posiadać oznakowanie CE.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
betoniarka przeciwbieżna,
koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3,
żuraw samochodowy,
spawarka transformatorowa do 500A,
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,
wibromłot elektryczny 3,0kW,
ubijak spalinowy 50kg,
drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować
wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie,
następujące środki transportu:
ciągnik kołowy (1),
samochód samowyładowczy do 5Mg,
samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, STWiORB, Dokumentacja projektową i postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i
aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych z
umiejscowieniem słupów oświetleniowych. Na tej podstawie należy zlokalizować
umiejscowienie szaf złącza kablowopomiarowego oraz szaf siłowych, sterowniczych
i telemechaniki. Jeżeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się
przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować
na czas robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych
prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach
nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie
obecności ewentualnej instalacji podziemnej.
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki
wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi.
5.3. Montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego
W przypadku braku możliwości lub dużych kosztów wykonania dwustronnego zasilania z
układem SZR, pompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego
agregatu prądotwórczego w szafie rozdzielczej. Ponadto w takim przypadku należy
przewidzieć zakup stacjonarnego agregatu, który powinien być wyposażony w typową dla
niego obudowę dźwiękoszczelną.
Sposób zasilania w energię elektryczną należy uzgodnić z użytkownikiem indywidualnie
dla każdej pompowni. Zaleca się, by złącze kablowe stanowiło element łatwej rozbudowy
sieci odbiorców. Powinno więc pełnić funkcję rozdzielczą dla kilku Odbiorców energii
elektrycznej. Z powyższych względów w samym złączu kablowym zwykle nie montuje się
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układów pomiarowych, natomiast budowane są wtedy dodatkowo oddzielne szafki
pomiarowe. Przyległe do złącza kablowego. Złącze powinno być usytuowane przy
ogrodzeniu sieciowej pompowni, w miejscu łatwo dostępnym i umożliwiającym
bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przyszłych linii kablowych.
Złącze kablowo-pomiarowe (ZK-P) może być wykonane jako wolnostojące z typowym dla
określonej obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do układania przez niego
kabli. Obudowa złącza powinna być wykonana z materiału izolacyjnego – estroduru.
Fundament betonowy w części podziemnej należy zakonserwować lepikiem asfaltowym.
Stopień ochrony obudowy ZK-P powinien wynosić co najmniej IP44.
Szafka dla kilku odbiorców powinna być wyposażona w system szyn zbiorczych, oraz
odpływy z bezpiecznikami mocy, lub rozłącznikami bezpiecznikowymi.
Złącze ZK-P stanowi rozdział systemów zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno
posiadać szynę PEN, do której należy przyłączyć z jednej strony żyłę PEN kabla
zasilającego, z drugiej zaś strony żyły: neutralną N i ochronną PE pięciożyłowego kabla
wewnętrznej linii zasilającej Odbiorcy.
Jeżeli złącze zasilane jest kablem pięciożyłowym powinno posiadać szynę PE
w kolorze żółtozielonym rozdzieloną galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim.
Szyny PEN oraz PE złącza ZK-P powinny być połączone z uziomem poprzez złącze
kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w
ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż
obliczona i podana w projekcie. W razie nie spełnienia ST. warunku należy dołożyć
dodatkowe uziomy wykonując je bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w
ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką udarową.
Kabel zasilający złącze kablowo-pomiarowe przyłączony jest bezpośrednio do podstaw
bezpieczników mocy, lub trójfazowego rozłącznika bezpiecznikowego. Elementy te
stanowią tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jeżeli złącze jest wspólne dla kilku
Odbiorców należy wyodrębnić każdemu z nich osobne zabezpieczenie przedlicznikowe.
Zwykle stosowane są bezpieczniki mocy lub również trójfazowe rozłączniki
bezpiecznikowe, dając jednocześnie w razie konieczności, możliwość stworzenia
widocznej przerwy przed układem pomiarowym.
Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny być przystosowane do zaplombowania.
Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji danych (z
wyjściem impulsowym energii). Należy stosować liczniki wyprodukowane po roku 1995
przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20°C do +40°C, zaakceptowane
przez Inżyniera. Drzwiczki w części pomiarowej należy wyposażyć we wziernik do odczytu
wskazań licznika oraz przystosować je do zamykania na typowy zamek. Liczniki powinny
być przystosowane do plombowania.
5.4. Wymagania dotyczące układu SZR.
Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy powinien spełniać następujące wymagania
funkcjonalne:
ściśle określony kierunek zasilania podstawowego oraz rezerwowego,
 w przypadku braku zasilania podstawowego automatyczne przełączenie na zasilanie
rezerwowe,
 automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe nawet przy zaniku jednej, dowolnej
fazy zasilania podstawowego,
 przełączenie na zasilanie rezerwowe tylko wtedy, gdy napięcie zasilania rezerwowego
jest pełne, czyli ma wszystkie fazy,
 w przypadku powrotu pełnego napięcia zasilania podstawowego automatyczne
przełączenie z zasilania rezerwowego na podstawowe,
możliwość obustronnego wyłączenia zasilania,
możliwość odstawiania układu SZR za pomocą wyraźnie opisanego wyłącznika
(zablokowanie załączenia zasilania rezerwowego),
możliwość testowania układu SZR za pomocą wyłącznika,
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kontrola świetlna wskazująca, które zasilanie aktualnie zasila pompownię,
wyprowadzenie przewodów do cewki napięciowej licznika energii elektrycznej w taki
sposób, by licznik był pod napięciem, nawet przy odstawieniu (wyłączeniu) układu SZR.
5.5. Montaż siłowej szafy rozdzielczej
Siłową szafę rozdzielczą należy wykonać w stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54
ze stali kwasoodpornej. Szafa rozdzielcza pompowni powinna być wykonana jako
wolnostojąca, posadowiona na typowym fundamencie betonowym. Tak wykonaną
rozdzielnicę należy osłonić obudową metalową dopasowaną wymiarami do niej w ten
sposób, że szerokość i głębokość są większe o 100mm, a wysokość o 400mm. Powstała
przestrzeń powinna być wentylowana przez zastosowanie: wentylatora wywiewnego na
górze bocznej ściany i kratki zewnętrznej z filtrem na dole przeciwległej ściany bocznej
obudowy. Jako zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób należy zastosować
wyłączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie drzwi szafy osłonowej lub włazów do komory
pompowni. Dwa wyłączniki połączone są szeregowo a powstały w ten sposób
sygnał powinien być wprowadzony na wejście sterownika, który przekazuje go następnie
do systemu monitoringu. Dla umożliwienia odłączenia agregatu prądotwórczego i
wykonania przeglądów w szafie należy na niej zabudować przełącznik typu ŁK, którego
dwie pozycje powinny być wyraźnie opisane jako:
„ZASILANIE Z SIECI”,
„ZASILANIE Z AGREGATU”.
Należy wykonać oświetlenie terenu pompowni sterowane wyłącznikiem czasowym
programowanym w cyklu tygodniowym, z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne.
Montaż osprzętu i wyposażenia szafy należy wykonać w warunkach warsztatowych.
Odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem
przez obsługę utrzymania ruchu. Szafę należy wykonać w systemie TN-S. Szyna
przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny
przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z uziomem rozdzielnicy poprzez
złącze kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach
25x4mm lub linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości
rozdzielnicy.
Do zacisków kabla zasilającego rozdzielnicę należy podłączyć odgromniki oraz ochronniki
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. W torze prądowym
zasilającym należy zabudować cztery elementy tłumiące ograniczające prąd udarowy.
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicy powinny być umieszczone bądź
przy elementach tych obwodów, bądź na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy
oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi
normami. Szafa powinna mieć sprawne zamknięcie i nieuszkodzone blokady fabryczne
zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i
części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie
przewodów do rozdzielnicy siłowych powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający
przedostanie się do niej wilgoci bezpośredniej i oparów.
5.6. Wytyczne związane z zakupem i montażem agregatów prądotwórczych
Pompownie ścieków nie mające dwustronnego zasilania powinny posiadać stacjonarne
agregaty prądotwórcze. Każdy agregat wtedy powinien być zakupiony wraz z typową dla
niego obudową dźwiękoszczelną, chroniącą go również w trudnych warunkach
atmosferycznych klimatu umiarkowanego. Jeżeli zakupiony agregat nie będzie posiadał
typowej obudowy, należy ją wykonać jako szkieletową, z kształtowników stalowych o
wymiarach w obrysie 4,0x3,0m i wysokość 2,9m. Warstwa zewnętrzna z blachy
powlekanej, wewnętrzna z laminatów, wypełnienie - łaty drewniane, wełna mineralna
2x9cm oraz folie izolacyjne. Konstrukcja dachu jak wyżej.
Alternatywnie można wykonać obudowę z płyt warstwowych.
1. W przypadku pompowni z częścią nadziemną:
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a) oddzielne pomieszczenie na pompy i agregat prądotwórczy; agregat prądotwórczy
powinien cechować się m.in.:
napędem na paliwo ON,
automatyczny start raz w tygodniu,
automatyczny układ ładowania akumulatora,
automatyczne załączanie wentylacji mechanicznej przy pracy agregatu,
b) gaśnice proszkowe w pomieszczeniach w których znajdują się agregat prądotwórczy i
rozdzielnia elektryczna. Głównym wyposażeniem agregatu jest silnik spalinowy na olej
napędowy i prądnica prądu zmiennego trójfazowego 3x400/220V/50Hz. W skład kompletu
wchodzi, panel sterowania wskaźników, bateria akumulatorów rozruchowych, zbiornik
paliwa, układ wydechowy z tłumikiem.
Agregat powinien być wyposażony w autonomiczny układ Samoczynnego Załączania
Rezerwy (SZR), Przy powrocie napięcia z sieci układ ten powinien wyłączać agregat.
Przepompownie z dwustronnym zasilaniem powinny posiadać przyłącze dla agregatu
przewoźnego. Podłączenie agregatu należy wykonać wtedy poprzez złączki
przyłączeniowe o przekroju 35mm2 umieszczone wewnątrz szafy rozdzielczej, bądź
poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 63A/380V/3P+N+PE umieszczoną na szafie
rozdzielnicy. Wtyczkę stałą przyłącza agregatu należy wyraźnie wyszczególnić opisem
„Agregat”.
5.7. Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków
Na terenie pompowni ścieków należy zainstalować szafkę sterowniczą dostarczaną razem
z pompownią.
5.7.1. Funkcje układu elektrycznego:
Wymagania, jakie powinny spełniać szafki sterownicze i telemechaniki przepompowni
ścieków:
szafy winny być wykonane ze stali nierdzewnej, w podwójnej, ocieplanej obudowie by
zapewnić odpowiednią temperaturę,
stopień szczelności (IP 66),
szafy powinny posiadać dodatkową obudowę. Całość powinna być zabezpieczona przed
zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez podwójne drzwi zamykane na zamki z
wkładką patentową, urządzenie alarmowe powinno być uruchamiane w czasie włamania
do szafy lub do komory pompowni,
przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny być
umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania
środkowej części szafy sterowniczej,
szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający,
wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o prądzie
upływu 30mA,
wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla poszczególnych silników
pomp,
czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających,
amperomierze mierzące prądy każdej pompy,
dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki
(przełącznik gwiazda-trójkąt),
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy poziom
ścieków w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej,
przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna,
przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi,
liczniki godzin pracy każdej z pomp,
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sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju czerwona kontrolka,
sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w szczególności: brak
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu
zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej,
świetlny i akustyczny sygnał alarmowy na obudowie szafy,
gniazda: 230V/10A i 400V/32A,
transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V,
gniazdo trójfazowe 32A/400V,
ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,
zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika w układzie buforowym z baterią
akumulatorów.
Wymagania stawiane szafom sterowniczym i telemechaniki opisane są w Dokumentacji
Projektowej.
5.7.2. Funkcje realizowane przez sterownik pracy przepompowni:
 sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania
i wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp
w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas
postoju/pracy jest najdłuższy,
 przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia
równomiernego zużycia agregatów pompowych),
zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik),
blokowanie
możliwości
natychmiastowego wyłączenia/włączenia
pompy po
wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,
utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,
załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków,
obsługa 5 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe,
zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw
sterownika,
pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 420 mA,
wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków (przy
wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym),
monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,
rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, rejestrowanie
czasu pracy pomp,
kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,
wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na
wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu
ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy
pomp,
wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do
podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,
możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co
najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii
elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp)
Wymagania dotyczące systemu sterowania przepompownią opisane są w Dokumentacji
Projektowej.
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5.7.3. Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych
Należy wykonać przekazywanie stanów pracy i stanów awaryjnych pompowni do
centralnej dyspozytorni oczyszczalni drogą radiową w oparciu o technologię pakietowej
transmisji danych GPRS.
Każdą pompownie ścieków należy wyposażyć w radiomodem GPRS współpracujący z
autonomicznym sterownikiem swobodnie programowalnym o budowie modułowej,
będącym na wyposażeniu danej pompowni. Tak więc wypracowanie i przekazywanie
sygnałów dla układu monitorowania pompowni należy wykonać w oparciu o ten sterownik.
Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych opisane są w Dokumentacji
Projektowej.
Wizualizację należy wykonać zgodnie z istniejącym, obowiązującym w ZGWK
w Tomaszowie Maz. sp. z o. o. systemem monitorowania. Dokładne ustalenia dotyczące
formy wizualizowanych wielkości oraz zakres sterowania Wykonawca ustali z Inżynierem
w porozumieniu z Użytkownikiem.
5.7.4. Wymagania dotyczące modernizacji systemu wizualizacji
Szczegółowe wymagania dotyczące modernizacji systemu wizualizacji opisane są w
Dokumentacji Projektowej.
Funkcje monitorowania należy wykonać w aplikacjach stacji operatorskich Centralnej
Dyspozytorni równolegle z uruchomieniem budowanej przepompowni ścieków. Należy
unikać sytuacji uruchamiania monitoringu równolegle przez różne firmy. Gdyby jednak
zaistniała sytuacja budowy dwu pompowni przez różne firmy, to należy opracować grafik
uruchamiania monitoringu każdej z nich.
Po zakończeniu instalacji i pomyślnym przetestowaniu oprogramowania wszystkich
modemów, stacji operatorskich, tablicy synoptycznej i wszelkich sterowników związanych
z tym kontraktem, Wykonawca dostarczy Użytkownikowi:
kody źródłowe, parametry ustawień oraz hasła zabezpieczające oprogramowanie,
ostatecznie zaktualizowane wersje programów do sterowników na płytach CD lub
innych trwałych nośnikach danych,
niezbędne kabelki specjalistyczne i oprogramowanie służące do serwisowania wszelkich
urządzeń programowanych z komputera.
5.8. Agregaty pompowe
Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiadać
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Elastyczne kable zasilające powinny mieć gumową
izolację. Wprowadzenie kabla powinno być absolutnie wodoszczelne i zapewniać
bezpieczeństwo silnika nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji.
Pojedyncze żyły przewodu muszą być zacynowane i ułożone w żywicy lanej. Dławik kabla
powinien zapewniać prosty i szybki montaż i demontaż oraz odłączenie pompy i jej
swobodny transport bez przewodu zasilającego.
5.9. Ochrona przeciwporażeniowa, wyrównawcza i przeciwprzepięciowe.
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczególnych elementów instalacji pompowni. Dodatkowym środkiem ochrony
przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia
poprzez wyłączniki różnicowoprądowe działające na bazie sprawnej instalacji
uziemiającej.
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy
zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być
poprowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy
siłowej pompowni.
Ochronę przeciwprzepięciowe dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na
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zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze
kablowe oraz odgromniki , ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie
rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do
akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces
budowy.
6.2.1. Badania i pomiary Złącza Kablowo-Pomiarowego
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
a) prawidłowość połączeń układu pomiarowego,
b) prawidłowość połączeń układu SZR,
c) prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,
d) dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ,
e) prawidłowość połączeń instalacji uziemiających,
f) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,
g) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,
h) prawidłowość montażu wyposażenia,
i) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń,
j) rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej,
k) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej,
l) rezystancję uziemienia,
m) funkcjonalność działania łączników.
6.2.2. Badania i pomiary szafy rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
a) prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,
b) połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego,
c) kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia,
d) nastawy zabezpieczeń,
e) prawidłowość połączeń przewodów ochronnych,
f) dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,
g) prawidłowość montażu wyposażenia,
h) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,
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i) opis czoła rozdzielnicy,
j) zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne,
k) funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek,
l) rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych,
m) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych
6.2.3. Badania elementów automatyki
Po wykonaniu robót należy sprawdzić poprawność działania:
a) układu SZR w ZK-P,
b) agregatu prądotwórczego,
c) układów automatyki i sterowania pompowni,
d) systemu zdalnego przesyłania danych,
e) kompletnego systemu wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni.
Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu
symulacji rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna
każdego nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być szczegółowo
przeanalizowana, wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty elektryczne związane z montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy
siłowej, sterowniczej i telemechaniki przepompowni, realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej,
sterowniczej i telemechaniki przepompowni będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla montażu złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki
przepompowni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej i
sterowniczej pompowni ściekowych i wodnych należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
8.2.1. Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót.
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru
ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na:
a) realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od Dokumentacji Projektowej oraz
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robót,
b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i
uwag komisji odbiorowej,
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c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
d) kompletności protokołów z pomiarów,
e) kompletność DTR i świadectw producenta,
f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,
g) jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafek: złącza ZK-P oraz
rozdzielczej szafy siłowej i sterowniczej pompowni,
h) funkcjonalność operacyjną układów: sterowania przepompownią, SZR złącza ZK-P,
agregatu prądotwórczego, zdalnego przesyłania danych i wizualizacji,
i) jakość uziomów złącza ZK-P oraz szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki,
j) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących
wykonanych Robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z
montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej i sterowniczej pompowni.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
związanych z kompletną siecią kanalizacyjną, obejmującą m.in. przepompownie ścieków,
na potrzeby których występują roboty elektryczne związane z montażem złącza kablowopomiarowego, szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki danej przepompowni.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montażem złącza kablowopomiarowego, szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki przepompowni określonych w
Kontrakcie obejmuje:
1) prace geodezyjne,
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
3) roboty zasadnicze:
a) montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego,
b) montaż siłowych szaf rozdzielczych,
c) montaż szaf sterowniczych,
d) montaż szaf telemechaniki,
e) montaż agregatu prądotwórczego,
f)system wizualizacji i teletransmisji przepompowni - tłoczni ścieków,
g) modyfikacja tablicy synoptycznej w Centralnej Dyspozytorni,
h) modyfikacja istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego w dyspozytorni.
4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem fundamentów ZK-P,
5) prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów złącz kablowych,
6) wyregulowanie i uruchomienie układów SZR i agregatów prądotwórczych,
7) wszelkie prace dodatkowe związane z modyfikacją istniejącego oprogramowania
w Centralnej Dyspozytorni i na stanowiskach operatorskich tam istniejących,
8) wszelkie prace związane z uruchomieniem, testowaniem AKPiA, sterowania
i wizualizacji,
9) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń
Robót,
10)wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po
Robotach.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne
wymagania i badania.
3. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania
i badania
4. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami
lub cyframi.
6. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i Wymagania Ogólne.
7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
8. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
9. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporażeniowa.
10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia
i przewody ochronne.
11. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
12. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepięciami.
13. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego.
14. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
15. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania.
16. PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
17. PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
18. PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
19. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
20. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
21. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
22. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej
i zabezpieczającej.
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
24. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
25. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 08.00: Zieleń
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zielenią w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.
Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje:
wykonanie trawników dywanowych,
wykonanie nasadzeń krzewów zimą zielonych i drzew ozdobnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne ".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne” pkt.
2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu (dotyczy między innymi robót
dodatkowych).
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1. Trawnik.
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy
mineralne.
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw
w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność
kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.
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2.2. Krzewy i drzewa ozdobne.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST w
zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska
i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
przewodnik wyraźnie prosty,
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek,
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość,
bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata.
Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć
min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy
płożące i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez
uszkodzeń,
szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin,
materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
ślady żerowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
martwica i pęknięcia kory,
uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,
więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.
2.3. Żyzna ziemia.
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące
charakterystyki:
ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana
w hałdach nie wyższych niż 2 m,
ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
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zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów,
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,
przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację,
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
glebogryzarka, pług, kultywator, brona
brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika
kosiarka do trawników
świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia,
opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,
małe narzędzia ręczne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały będące przedmiotem
niniejszej ST można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWOR, Dokumentacja Projektową i postanowieniami
Kontraktu.
Odtworzenie pasa zieleni – rodzimy grunt należy wzmocnić warstwą humusu o grubości
minimum 5 cm i nasiać trawę w ilości minimum 100 g/m2.
5.2. Wykonanie trawników
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszej
ST). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały
wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera.
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
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w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię
nawozowaną,
podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć
o ok. 15cm,
teren powinien być wyrównany,
rozścielenie torfu lub kompostu
przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany
broną talerzową lub zgrabiarką,
siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do
15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inżyniera,
na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin,
poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy
siew uzupełniający.
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie,
nawożenie oraz odchwaszczanie:
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie
wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone
często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od
użytego gatunku traw,
w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6
miesięcy od założenia trawnika.
niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych.
W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden
obowiązkowy dosiew),
trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku.
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na
każdą porę roku:
na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem
potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:
azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika,
fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika
potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.
Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.
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5.3. Sadzenie drzew i krzewów
Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów.
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05,
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w
kontenerach - 15.03 - 30.11,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami,
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami
dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość w zależności od rodzaju
nasadzenia i być zaprawione ziemią urodzajną,
rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia
prawidłowy rozwój rośliny,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i
podlać,
drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w
połowie wysokości pnia,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa (sięgać pod „koronę”),
palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów,
drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie
przyciąć proporcjonalnie do wielkości systemu korzeniowego tj mniej więcej o 1/3 do ½
wysokości.,
przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną,
drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 wysokości pędów korony w terminie jw.
drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone,
nadłamane gałązki,
krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 1/3 wysokości,
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym:
podlewanie w zależności od potrzeb,
odchwaszczanie,
nawożenie,
poprawianie misek,
kopczykowanie drzew i krzewów jesienią,
rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań,
przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i
formujące),
ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg
zaleceń projektowych,
nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych,
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Trawniki.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,
prawidłowości wałowania terenu,
zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
gęstości wysiewu,
prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów,
okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
głębokość murawy,
obecność nie wysianych gatunków i chwastów
6.2.2. Posadzone drzewa i krzewy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
zaprawy ziemią urodzajną,
zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i
odmian, odległości sadzonych roślin,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normami,
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej
i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodności z Rysunkami,
prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
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jakości posadzonego materiału.
w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie
nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie
są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie
odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Dokumentacją Projektową.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją
zieleni. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia
robót związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie
wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje:
usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych
i roślinności,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
zakup i dostarczenie materiałów
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
przygotowanie terenu,
nawożenie,
zakładanie trawników,
pielęgnację (utrzymanie) trawników,
badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
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uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje:
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych
i roślinności,
zakup i dostarczenie materiałów
sadzenie drzew i krzewów,
pielęgnację drzew i krzewów,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STWiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-70/G-98011 Torf rolniczy
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
4. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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ST 09.00: Ogrodzenia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odtworzeniem i wykonaniem ogrodzeń w ramach Projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”.
Zadanie 7 – „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” –
dokończenie Robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach odtworzenia i wykonania ogrodzeń obejmuje:
Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole.
Odtworzenie ogrodzenia z żelbetowych elementów prefabrykowanych (deski żelbetowe
pełne).
Wykonanie ogrodzenia pompowni z siatki na słupkach stalowych osadzonych
w cokole wraz z bramą.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 " Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 "Wymagania Ogólne” pkt.
2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu (dotyczy między innymi robót
dodatkowych).
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.1. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole.
2.1.1. Fundament oraz cokół betonowy „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu powinna być B-15 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i
domieszki.
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z
ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane z uwagi na wskazania Inżyniera,
przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać
wymagania PN-B-23010. Pręty zbrojenia mogą być stosowane z uwagi na wskazania
Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom
PN-B-03264.
Dopuszczane jest zastosowanie elementów prefabrykowanych
2.1.2. Siatka wypełniająca przęsła
Wypełnienie przęseł należy wykonać z siatki plecionej ślimakowej powlekanej zgodnie z
Dokumentacją Projektową oraz z ustaleniami z Inżynierem. Siatka stalowa ocynkowana
powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02.
Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10
do 25 m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać 0,1 m dla wielkości 30 oraz 0,2 m
dla siatek wielkości od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być
przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu
stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka.
2.1.3. Liny stalowe
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom
określonym przez PNM- 80201 i PN-M-80202.
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, powlekanym lub
ocynkowanym zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami z Inżynierem.
2.1.4. Słupki ogrodzeniowe
Słupki metalowe ogrodzeń należy wykonywać z rur lub kształtowników powlekanych PVC.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków z rur należy przyjmować zgodnie z
tablicą 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219
Średnica
zewnętrzna, mm
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

Grubość
ścianki, mm

Masa 1 m,
kg

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

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

Dopuszczalne odchyłki w %
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki

1,25

15

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
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Średnica
zewnętrzna, mm

51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

Grubość
ścianki, mm

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

Masa 1 m,
kg
od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do
11,60
od 9,34 do
12,40
od 9,90 do
13,20

207

Dopuszczalne odchyłki w %
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki

1,0

15

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych
odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3
m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne
normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w
opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane
indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i
większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy,
znak stali i numer wytopu.
2.1.5. Elementy nośne bram, furtek oraz ram wypełnionych siatką
Bramy i furtki oraz ramy przęseł należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez
szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H- 84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym
zamówienie a dostawcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
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2.1.6. Łączniki
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między
sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie,
bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PNM-82054-03 lub innej uzgodnionej.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez
uszkodzeniem.
2.1.7. Słupki oraz siatka wypełniająca przęsła dla ogrodzeń odtwarzanych
Do wykonania (odtworzenia) słupków oraz siatki wypełniającej przęsła ogrodzenia należy
wykorzystać elementy uzyskane z wcześniejszej rozbiórki i zakwalifikowane do
ponownego wbudowania zgodnie z ST 02.00 „Roboty rozbiórkowe”.
2.2. Ogrodzenie z żelbetowych elementów prefabrykowanych - odtwarzane.
Do wykonania (odtworzenia) ogrodzenia z żelbetowych elementów prefabrykowanych
należy wykorzystać elementy uzyskane z wcześniejszej rozbiórki. Beton fundamentów
słupków wg pkt. 2.1.1 niniejszej ST.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można
stosować: środki transportu, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie
Terenu Budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniową
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można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi
w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”
pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i PN-EN, WTWOR, Dokumentacja Projektową i postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
osadzonych w cokole oraz ogrodzenia z żelbetowych elementów prefabrykowanych
Ogrodzenia rozebrane w związku z budową sieci kanalizacyjnej i jej elementów należy
odtworzyć w sposób analogiczny do ogrodzenia istniejącego (przywracając je do stanu
pierwotnego, niepogorszonego, poprzedzającego rozbiórkę), wykorzystując materiały
pochodzące z wcześniejszej rozbiórki (lub analogiczne), zaakceptowane do ponownego
wbudowania przez Inżyniera zgodnie z ST 02.00 „Roboty rozbiórkowe”. Wykorzystanie
materiałów innych niż z rozbiórki i nie analogicznych do rozbieranych wymaga zgody
Inżyniera oraz właściciela obiektu.
Do podstawowych czynności, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),
wykonanie cokołu betonowego (dla ogrodzenia z siatki),
wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego, względnie ustawienie desek żelbetowych),
ewentualnie wykonanie bram i furtek.
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniejącego.
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemią. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór
mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.1.1. niniejszych ST. Do czasu
stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na
mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z
rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki odtwarzane należy osadzić w
rozstawie analogicznym do istniejącego. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące
na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 150 należy zabezpieczyć przed
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu
ogrodzenia pod kątem około od 30 do 450.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków
metalowych.
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.
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Cokół betonowy powinien być wykonany z betonu klasy B15 lub zgodnie ze wskazaniami
Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Mieszankę należy
układać we wcześniej przygotowanym deskowaniu. W przypadku ogrodzeń odtwarzanych,
cokół należy wykonać w sposób analogiczny do wcześniej rozebranego.
W celu zamocowania siatki należy w pierwszej kolejności rozwiesić trzy linki (druty)
usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do
słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać
nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę
tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie
należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub
bramowe. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i
bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną
krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki.
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
W przypadku przęseł wykonanych z siatki w ramach z kątownika, ramy należy wykonać z
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wysokość i szerokość elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z
dokumentacją projektową. Wypełnienie ram należy wykonać z siatki stalowej powlekanej.
Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania
możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne
krawędzie ram powinny być zawsze poziome. Prześwity między ramą a słupkiem nie
powinny być większe niż 8 do 10 cm. Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i
przymocowuje do słupków. W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod
wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i
płaskowników z otworami podłużnymi.
Bramy i furtki należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6
mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. Każda brama i
furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową,
a do linek – zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka
z tworzywa sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej.
Deski z prefabrykatów żelbetowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być
ułożone poziomo. Jeśli nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej
długości, należy zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie można uszczelnić od dołu
wkopując w ziemię deskę ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy narożnikach i
bramach, gdy przęsło ogrodzenia może być krótsze, należy deski odpowiednio przyciąć
lub ustawić je pionowo.
Jeśli rowki w słupkach żelbetowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich głębokość),
po akceptacji Inżyniera, można po założeniu deski do poprzedniego słupka dostawiać
kolejno następne słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, to deski należy połączyć ze słupkami
zaprawą cementową o wytrzymałości na ściskanie min. R28 = 12 MPa, pozostawiając co
trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.2.1. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodzeń
Kontrola jakości odtworzonego ogrodzenia polega na sprawdzeniu na podstawie oględzin i
pomiarów przywrócenia ogrodzenia do stanu pierwotnego, niepogorszonego,
poprzedzającego rozbiórkę.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów,
zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2 niniejszej ST.
W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca powinien przeznaczyć do
wbudowania jedynie te materiały, który uzyskały akceptacje Inżyniera, zgodnie z ST
02.00. „Roboty Rozbiórkowe”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę
z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić
uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w
zakresie wymagań podanych w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie wykonywania
ogrodzenia należy zbadać:
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową oraz stanem istniejącym
(lokalizacja, wymiary),
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów
żelbetowych, zgodnie z punktem 5,
poprawność wykonania bram, zgodnie z punktem 5.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
niniejszej ST zostaną przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień
niniejszej ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
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W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń nie wprowadzono w
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.
8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności Dokumentacją
Projektową.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i
odtworzeniem ogrodzeń. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń oraz
innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń w
Kontrakcie obejmuje:
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych
i roślinności,
zakup i dostarczenie materiałów,
dostarczenie materiałów pochodzących z rozbiórki, a przeznaczonych do ponownego
wbudowania,
prace ziemne,
przygotowanie podłoża: podsypki, podbetony,
wykonanie fundamentów i cokołów z warstwami izolacyjnymi dla słupów,
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
osadzenie wrót i ewentualnie furtek,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. STiOB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów
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elementów budowlanych z betonu
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
4. PN-B-06250 Beton zwykły
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
13. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
14. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych
metodami nieniszczącymi
15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
16. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
17. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
18. PN-H-82200 Cynk
19. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
20. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
21. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
22. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
23. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
24. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
25. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
26. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
27. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
28. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
29. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
30. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
31. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
32. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
33. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
wymagania
34. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
35. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
36. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
37. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
38. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
39. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
40. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne
wymagania i badania
41. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
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42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu
wcześniej nałożonych powłok
43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
44. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
45. BN-69/5018-01 Drut kolczasty
46. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
47. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
49. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych.
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później
niż 30 dni przed terminem składania ofert.
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