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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania
szczegó owej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne
dla robót obj tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku
ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót,
ustalenia dotycz  równie  dla SST sporz dzanych indywidualnie.

1.4. Okre lenia podstawowe

yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym
przypadku nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w
przypadku mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuni cia po jego zako czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci
organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy
dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci
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zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
po czenia.

1.4.13. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta
na podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub
pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy
w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci materia ów oraz robót.

1.4.18. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/
Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i
rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow .

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub
profilu istniej cej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem
cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzia ania mrozu.

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,

ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do
boko ci przemarzania.

1.4.28. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia
drogowego lub ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych
trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich
zwierz t itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.36. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej
ciany, s upów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.

1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami),
prz a mostowego.

1.4.39. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.

1.4.40. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od
ruchu pieszego.
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1.4.41. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn
ca  konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z
budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podzia  na dokumentacj  projektow :

Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow
oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane
Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania
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okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y
w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”
(„Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika
projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od
wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi
In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót
projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc .
Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a
ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane
przez In yniera/Kierownika projektu.
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Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  kontraktow .
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze
oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  kontraktow .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich

przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn
wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod
warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od

ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za
urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz

cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw
czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia
instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera/Kierownika
projektu i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca
dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla

mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .

In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich
umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych
korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu
ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na
drogach publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co
do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim
przewozie b dzie powiadamia  In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik
projektu mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z
terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia
zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek
sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub
urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie
informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i
wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i
przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy
zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika
projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne
pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy

 uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi
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In yniera/Kierownika projektu i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku
tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie
czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj  realizacj )

Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  Zamawiaj cemu, pomieszczenia
biurowe, sprz t, transport oraz inne urz dzenia towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj cego”.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi
In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak
równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w
czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz
na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i
jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i
inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub



13

odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza
In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy
poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to
pisemn  zgod  In yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc
wywiezione z terenu budowy  i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika
projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych
materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów
zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika
projektu.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem,
usuni ciem  i niezap aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem
tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one u yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako
i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez
In yniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich

ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii
materia ów pod wzgl dem jako ci.



14

W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza  inspekcj
wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki:
a) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych

cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji
robót,

c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
bada  w tych miejscach.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale  w
wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez In yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
In yniera/ Kierownika projektu.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia
sprz t niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego
ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/

Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce
zachowania warunków umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci
przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych
parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by
dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika
projektu.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ,
usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si
skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez
In yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia
materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez
Wykonawc  w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci
Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania
poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i
za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w
czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas
dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi gn  za on  jako  robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e
za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich
wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie
robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y
prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych,
sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,
In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i
dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w
pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i
zatwierdzone przez In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc
do bada  wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej
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woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
In yniera/ Kierownika projektu.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
In yniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym
w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu

In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada
kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj
projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione
zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które
posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
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2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1

i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST,

ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym

Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i
harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do
wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w
sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci
materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci.
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de
yczenie In yniera/Kierownika projektu.

(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika
projektu na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada
wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w

sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci
i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu.
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty
zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
In yniera/Kierownika projektu.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie

stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i
przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty
dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest

protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li

zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupe niaj ce lub zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST

i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z

SST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i

pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i
przekazania tych robót w cicielom urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania

dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest
warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie
uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie,
okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
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warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niej-
szymi zmianami).

2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pó niejszymi zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY
I  PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH
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1. WST P

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktów wysoko ciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy

i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktów wysoko ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa y, ochron  ich
przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z
gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie
punktów za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy
od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej
nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa
nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych

powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego
dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia
robót.

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach
wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te
powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.

Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji
projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e
rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim
rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan
wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e
roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by
rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera.

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz
by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny
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charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by
zaakceptowane przez In yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót
nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów
       wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w
sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane
do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna
odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza
500 m.

Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze)
wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.

Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w
terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim
powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty
sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez In yniera.

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d
niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w
nawi zaniu do reperów pa stwowych.

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji
projektowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich
w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej
ni  co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg
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ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y
wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w
pkt 2.2.

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.

Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci
przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  mi dzy palikami
lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleg  ta co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow .

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych

Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci

przyczó ków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera

opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Po enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w

punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedk ada In ynierowi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych w terenie nrównym.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w
koszcie robót mostowych.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D - 01.03.04

PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE

I BUDOWIE DRÓG
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
przebudowie  i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Roboty omówione w OST maj  zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg publicznych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespó  ci gów podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, mi dzycentralowych, mi dzymiastowych okr gowych
i po rednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami
stosowany do zestawienia ci gów kanalizacji kablowej.

1.4.5. Ci g kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury u one w wykopie jeden za
drugim i po czone pojedynczo lub w zestawach pozwalaj cych uzyska  potrzebn  liczb
otworów kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji
kablowej w celu umo liwienia wci gania, monta u i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mi dzy ci gi
kanalizacji magistralnej.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana mi dzy ci gi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafk  lub rozdzielnic  kablow .
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1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pud o wraz z konstrukcj
wsporcz  do monta u g owic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie  miejscowa - sie czy telefonicznych z urz dzeniami liniowymi,
cz ca centrale telefoniczne mi dzy sob  oraz centrale telefoniczne ze stacjami

abonenckimi.

1.4.12. Sie  mi dzycentralowa - cz  linii miejscowej obejmuj ca linie cz ce centrale
telefoniczne w jednym mie cie.

1.4.13. Sie  abonencka - cz  sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów
telefonicznych.

1.4.14. Sie  magistralna - cz  linii abonenckiej obejmuj ca linie od szafek kablowych do
owic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie  rozdzielcza - cz  linii abonenckiej obejmuj ca linie od szafek kablowych do
owic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. cze - zestaw przewodów i urz dze  mi dzy centralami, central  a aparatem
abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para  kablowych lub napowietrznych mi dzy central  a
aparatem telefonicznym.

1.4.18. Tor mi dzycentralowy - dwie lub trzy y w linii pomi dzy centralami w jednym
mie cie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi na - linia wybudowana z kabli typu
dalekosi nego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa mi dzymiastowa - linia cz ca co najmniej
dwie centrale mi dzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewn trzstrefowa - linia cz ca central
okr gow  z central  mi dzymiastow .

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej mi dzy dwoma s siednimi
stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23. ugo  trasowa linii kablowej lub jej odcinka - d ugo  przebiegu trasy linii bez
uwzgl dnienia falowania i zapasów kabla.

1.4.24. ugo  elektryczna - rzeczywista d ugo  zmontowanego kabla z uwzgl dnieniem
falowania i zapasów kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposób uk adania kabla, przy którym d ugo  kabla uk adanego
jest wi ksza od d ugo ci trasy, na której uk ada si  kabel.

1.4.26. Zespó  pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio po czony zespó  cewek
pupinizacyjnych w obudowie.
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1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosi ny cewek, których zadaniem jest
zrównanie reaktancji pojemno ciowej z reaktancj  indukcyjn  kabla.

1.4.28. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

Materia y do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s  przez
Wykonawc  u wytwórców. Ka dy materia  musi mie  atest wytwórcy stwierdzaj cy
zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materia y budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si  stosowanie cementu portlandzkiego,
spe niaj cego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by  dostarczony w opakowaniach spe niaj cych wymagania
BN-88/6731-08 [50] i sk adowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uk adania kabli w ziemi powinien
odpowiada  wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiada  barwie wody wodoci gowej. Woda nie
powinna wydziela  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera  zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by  wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z norm  PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mog  by  sk adowane na polu
sk adowym nie zabezpieczonym przed wp ywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by  ustawione warstwami na wyrównanym pod u, przy czym poszczególne
odmiany nale y uk ada  w oddzielnych stosach.
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2.3.2. Bloki betonowe p askie

Bloki betonowe p askie powinny by  zgodne z BN-74/3233-15 [5].
Sk adowanie powinno by  identyczne jak elementów studni kablowych.

2.4. Materia y gotowe

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ci gów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada  normie PN-80/C-89203 [6].

Rury nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dzia aniem si  mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nale y stosowa  nast puj ce ich cz ci:
wietrznik do pokryw odpowiadaj cy BN-73/3233-02 [44],
ramy i pokrywy odpowiadaj ce BN-73/3233-03 [45],
wsporniki kablowe odpowiadaj ce BN-69/9378-30 [46].

Powy sze elementy powinny by  sk adowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ci gach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by
zgodne z norm  BN-86/3223-16 [47].

Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na s upach kablowych powinny by  zgodne z
norm  BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].

Skrzynki kablowe powinny by  przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie
nara one na uszkodzenia mechaniczne.

2.4.5. Zespo y i skrzynie pupinizacyjne

Zespo y i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiada  normie BN-79/3223-02
[48].

Skrzynie zespo ów pupinizacyjnych powinny by  przechowywane w pozycji
normalnej pracy, zabezpieczone przed bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych.

Zespo y pupinizacyjne luzem powinny by  przechowywane w opakowaniu
fabrycznym,  w  pozycji  pionowej,  w  temperaturze  od  0oC do 30 oC i wilgotno ci nie
wi kszej ni  80%.
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2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemno ci i rednice  ustala si  w
uzgodnieniu z urz dem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada  wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane s  na b bnach drewnianych, których
wielko ci okre lone s  w normie PN-76/D-79353 [7] i zale  od rednicy kabla i jego
pow oki.

Ka dy b ben jest nacechowany numerem wielko ci i numerem ewidencyjnym
oraz nast puj cymi znakami i napisami:

nazw  i znakiem fabrycznym producenta,
strza  wskazuj  kierunek obrotów b bna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz b bna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ
kabla, jego d ugo  i ci ar oraz producent.

Stosuje si  nast puj ce typy kabli:
1) Kable kana owe - w liniach kablowych kana owych powinny by  stosowane

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i pow oce o owianej (TKM),
wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i pow oce polietylenowej z zapor
przeciwwilgociow  (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z
odpowiednim urz dem telekomunikacyjnym mo na stosowa  telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by  stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i pow oce o owianej
opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].
W uzgodnieniu z urz dem telekomunikacyjnym mo na stosowa  telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i
pow oce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , nieopancerzone i opancerzone z
os on  polietylenow  lub polwinitow , wg PN-83/T-90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny by  stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i pow oce o owianej (TKM),
wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i pow oce z tworzyw termoplastycznych wg
PN-83/T-90330 [13]. Ilo  czwórek w tych kablach nie mo e przekroczy  30.

4) Kable dalekosi ne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosi nych
nale y stosowa  nast puj ce kable:
a) dalekosi ne symetryczne z wi zkami parowymi, o izolacji polietylenowej

piankowej i o pow oce aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z os onami
ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b) dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o
pow oce o owianej, z os onami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-
90346 [51], PN-84/T-90347 [28],
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c) dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-
powietrznej i polistyrenowo-powietrznej, o pow oce metalowej, z os onami
ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],

d) miejscowe z ami o izolacji papierowej i pow oce o owianej, nieopancerzone i
opancerzone z os onami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311
[11],

e) miejscowe z ami o izolacji i pow oce polietylenowej lub stalowej,
nieopancerzone i opancerzone z os onami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13],
PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a tak e ekranowane o pow oce stalowej
wg WT-84/K-187 [32],

f) dalekosi ne wspó osiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o pow okach o owianych i
aluminiowych, nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-
245.02 [34],

g) dalekosi ne rozdzielcze z wi zkami czwórkowymi i parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o pow oce o owianej, odpowiednio wg WT-80/K-132
[35] i WT-80/K-133 [36],

h) dalekosi ne z wi zkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o pow oce
stalowej, z os on  polietylenow  wg WT-84/K-186 [37].
Ustalenie typu kabla, ilo ci , rodzaju izolacji i os ony ze wzgl du na przebudow ,

a nie budow  linii kablowej nale y do odpowiedniego Zak adu Radiokomunikacji i
Teletransmisji.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.

Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z

zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In yniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien  wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych
maszyn i sprz tu, w zale no ci od zakresu robót gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

ubijak spalinowy,
urawik hydrauliczny,

spr arka powietrzna spalinowa, przewo na,
wci garka mechaniczna kabli,
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wci garka r czna kabli,
miernik sprz  pojemno ciowych,
spr arka powietrzna, spalinowa, przewo na,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przes uchomierz,
koparka jednonaczyniowa ko owa,
urz dzenie do przebi  poziomych,
ci gnik balastowy,
koparka na podwoziu g siennicowym,
uraw samochodowy 6 t,

ci gnik siod owy z naczep ,
ugouk adacz kabli na ci gniku g siennicowym,

ci gnik g siennicowy,
miernik pojemno ci skutecznej,
zespó  pr dnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
próbnik wytrzyma ci izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik oporno ci pozornej,
poziomoskop,
równowa nik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,
oscyloskopowy miernik sprz .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.

Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In yniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.



42

4.2. Transport materia ów i elementów

Wykonawca przyst puj cy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu, w
zale no ci od zakresu robót:

samochód skrzyniowy,
samochód samowy adowczy,
samochód dostawczy,
przyczepa d ycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa.

Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przy przebudowie i budowie dróg wyst puj ce kablowe linie telekomunikacyjne,
które nie spe niaj  wymaga  norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-
17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaj  przebudowie.

Technologia przebudowy uzale niona jest od warunków technicznych
wydawanych przez u ytkownika linii, który w sposób ogólny okre la sposób przebudowy.

Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nale y przebudowa  zachowuj c nast puj  kolejno  robót:

wybudowa  nowy niekoliduj cy odcinek linii maj cy identyczne parametry techniczne
jak linia istniej ca,
wykona  po czenie nowego odcinka linii z istniej cym poza obszarem kolizji z drog ,
przy zachowaniu ci ci pracy poszczególnych obwodów linii,
zdemontowa  kolizyjny odcinek linii.

Roboty nale y wykona  zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiecze stwa
i higieny pracy [53].

Demonta  kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych nale y
wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST oraz zaleceniami u ytkownika tych
urz dze .

Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u linii w taki sposób, aby
demontowane elementy nie zosta y zniszczone i znajdowa y si  w stanie poprzedzaj cym
demonta .

W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi  o tym In yniera i uzyska  od niego zgod  na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.
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W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  elementy linii bez
demonta u, o ile uzyska na to zgod  In yniera.

Wykopy powsta e po demonta u elementów linii powinny by  zasypane
zag szczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wska nik zag szczenia
powinien by  równy 0,85.

Wykonawca przeka e nieodp atnie u ytkownikowi zdemontowane materia y.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzd  dróg kanalizacja kablowa powinna by  u ona równolegle do osi drogi
poza pasem drogowym lub za zgod  zarz du drogowego w pasie drogowym, zgodnie z
ustaw  nr 60 Rady Ministrów [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by  usytuowane w nast puj cych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie

przelotowe,
b) na za omach trasy - studnie naro ne,
c) na odga zieniach kanalizacji - studnie odga ne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zako czeniach kanalizacji - studnie ko cowe.

5.1.1.3. D ugo  przelotów mi dzy studniami

ugo  przelotów mi dzy s siednimi studniami nie powinna przekracza :
a) 120 m mi dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków

betonowych,
b) 150 m mi dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,
c) 100 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków

betonowych,
d) 120 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,
e) 50 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i

bloków betonowych,
f) 70 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.4. G boko  u enia kanalizacji

boko  u enia kanalizacji powinna by  taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosi o:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przej ciach pod jezdni  g boko  u enia kanalizacji powinna by  taka,
aby  odleg  od  nawierzchni  nie  by a  mniejsza  od  0,8  m.  W  przypadkach
uwarunkowanych trudno ciami technicznymi dopuszcza si  zmniejszenie g boko ci
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enia kanalizacji do 0,4 m je li jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m je li jest zbudowana
z bloków betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniowo  przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach mi dzy s siednimi studniami, przebiega  po
linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej
wynosz :
a) 3 cm przy przelocie mi dzy studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie mi dzy studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach mi dzy studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach mi dzy studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach mi dzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycz  miejsc, w których
konieczne jest omini cie przeszkód terenowych.

W celu omini cia przeszkód ci gi kanalizacji z rur PCW mog  by  wygi te tak,
aby promie  wygi cia nie by  mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by  uk adana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu
do komór kablowych spadek mo na zwi kszy  do 2%, a do budynków do 5%.

5.1.1.7. Ci gi kanalizacji

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne

Ilo  otworów kanalizacji powinna by  ustalona w uzgodnieniu z urz dem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych

Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych nale y stosowa  bloki betonowe
wg BN-74/3233-15 [5].

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawów kanalizacji z rur PCW nale y stosowa  rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o rednicy 120 mm (110 mm) i grubo ciach cianek nie mniejszych od
2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by  zgodna z podan  w
dokumentacji projektowej.

5.1.8.2. G boko  wykopów
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boko ci wykopów podane s  w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by  odpowiednio

bsze.
5.1.8.3. Szeroko  wykopów

Szeroko ci wykopów podane s  w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów

Wykopy powinny by  tak przygotowane, aby spe nia y wymagania podane w
punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. ciany wykopów powinny by  pochy e.

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed u eniem kanalizacji dno wykopu powinno by  wyrównane i
ukszta towane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W
gruntach ma o spoistych na dno wykopu nale y u aw  z betonu kl. B20 o grubo ci co
najmniej           10 cm.

5.1.9. Uk adanie ci gów kanalizacji

5.1.9.1. Uk adanie bloków betonowych

Uk adane bloki betonowe powinny by  oczyszczone. Na odcinku od studni do
studni bloki powinny by  uk adane bez za ama  i wybocze  w pionie i poziomie. Miejsce
styków bloków, po po czeniu ich ko kami stalowymi z pr ta o rednicy 8 mm, powinny
by  polane wod  i pokryte zapraw  z betonu kl. B20 szeroko ci oko o 10 cm i grubo ci co
najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna by  sprawdzona wspó osiowo
obu bloków za pomoc  sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Uk adanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nale y tworzy  zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urz dem telekomunikacyjnym ilo ci otworów w warstwach.

Odleg ci pomi dzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny by
mniejsze od 2 cm, a mi dzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nale y

 jedn  lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uk adania nast pnych warstw,
on  warstw  rur nale y zasypa  piaskiem lub przesianym gruntem, wyrówna  i ubija

ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych

Zasypywanie ci gów kanalizacji z bloków betonowych nale y rozpoczyna  od
zasypania przestrzeni mi dzy ciankami wykopu i bocznymi ciankami bloków piaskiem
lub rozkruszonym gruntem.
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Nast pne bloki powinny by  zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o
grubo ci oko o 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubo ci po
oko o 20 cm ubijaj c ka  warstw  ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatni , górn  warstw  kanalizacji z rur PCW nale y przysypa  piaskiem lub
przesianym gruntem do grubo ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast pnie warstw
piasku lub przesianego gruntu grubo ci oko o 20 cm. Nast pnie nale y zasypa  wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija  ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ci gi kanalizacji w konstrukcji elbetowej mostów i wiaduktów powinny by
budowane z bloków betonowych, rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12. Skrzy owania i zbli enia kanalizacji

5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzy owaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by   zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalizowana pod k tem 90o

do osi jezdni z dopuszczaln  odchy  15o. Pod projektowanymi drogami kanalizacj
teletechniczn  nale y uk ada  w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami
istniej cymi metod  poziomego wiercenia sprz tem dost pnym Wykonawcy i
zaakceptowanym przez In yniera.

5.1.12.2. Skrzy owania i zbli enia z urz dzeniami podziemnymi

Przy skrzy owaniach z innymi urz dzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowa  si  w zasadzie nad tymi urz dzeniami. Inne rozwi zania dopuszcza
si  tylko w wyj tkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gór  by oby mniejsze od
wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najwa niejsze dopuszczalne odleg ci w rzucie pionowym lub poziomym mi dzy
kraw dziami ci gów kanalizacji a innymi urz dzeniami podziemnymi nie powinny by
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ci gach kanalizacji kablowej nale y stosowa  studnie kablowe wg klasyfikacji
i wymiarów zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].

Studnie kablowe nale y stosowa  wg zasad:
a) SK1   - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2   - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6   - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,
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e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,
f) SKS   - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpo rednio na budowie

Studnie bezpo rednio na budowie powinny by  wykonywane zgodnie z norm
BN-73/8984-05 [8] i typow  dokumentacj  na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno by  zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje si  w punkcie 2.4.6 OST.

5.3.2. Pupinizacja kabli

Je li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s  pupinizowane, w
przebudowie nale y zachowa  parametry elektryczne pupinizowanych czwórek.

5.3.3. Uk adanie kabli w kanalizacji

Uk adanie kabli w kanalizacji powinno by  wykonywane z zachowaniem
nast puj cych postanowie :
a) w pierwszej kolejno ci nale y zajmowa  otwory w dolnej warstwie ci gu kanalizacji, a

do jednego otworu nie wolno wci ga  wi cej ni :
1 kabel, je eli rednica zewn trzna jest wi ksza od 50 mm,
2 kable, je eli suma ich rednic nie przekracza 75% rednicy otworu,
3 i wi cej kabli, je eli suma ich rednic nie przekracza wielko ci rednicy otworu
kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by  u one na wspornikach kablowych, kable
nie powinny si  krzy owa  mi dzy sob , promie  wygi cia kabla TKM nie powinien
by  mniejszy od 10-krotnej jego rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego rednicy.

5.3.4. Uk adanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by  u one równolegle do osi drogi i
równolegle do ci gów innych urz dze  podziemnych.

Kabel ziemny powinien by  u ony w wykopie lini  falist , przy czym
zwi kszenie d ugo ci na falowanie powinno wynosi  co najmniej 2‰, a na terenach
zapadlinowych co najmniej 2% d ugo ci trasowej.
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boko  u enia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzie y nie
powinna by  mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzy owania kabla z innymi urz dzeniami
podziemnymi dopuszcza si  zmniejszenie tej odleg ci do 0,5 m.

Przy z czach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by  mniejsze od
0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z ka dej strony z cza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych nale y zawiesza  na linkach no nych lub drutach,
zako czonych napr nikami rubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

Odleg  mi dzy s siednimi haczykami zawieszonymi na lince no nej lub
drucie, powinna wynosi :

0,25 m - dla kabli o rednicy do 18 mm,
0,3   m - dla kabli o rednicy powy ej 18 mm.

Wysoko  zawieszenia kabla od dróg nie powinna by  mniejsza od 3,5 m w
odniesieniu do najni ej po onego punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na s upy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na s upie linii napowietrznej
powinien by  zabezpieczony os on  ochronn  lub rur  z PCW do wysoko ci 3 m w gór  i
0,5 m w dó  od powierzchni ziemi. Przy s upie powinien by  u ony zapas kabla.

Wprowadzone na s up kable nale y zako czy  g owicami mocowanymi w
skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7. Monta  kabli

cza na kablach obo owionych powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-
65/8984-11 [16]. Z cza na kablach XTKMX powinny by  wykonane zgodnie z instrukcj
monta u [50].

5.3.8. Skrzy owania i zbli enia

5.3.8.1. Skrzy owania i zbli enia kabli ziemnych z drogami

Przej cie kabla ziemnego pod drogami powinno by  wykonane w rurach
stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzyma ci mechanicznej, uk adanych
zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzy owania kabli ziemnych z ruroci gami

Przy skrzy owaniu linii kablowej z ruroci giem podziemnym, kabel powinien by
ony nad ruroci giem. Je li odleg  w pionie mi dzy ruroci giem a kablem mniejsza

jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nale y stosowa  jako rur
ochronn  stalow  lub inn  o nie gorszych w ciwo ciach na d ugo ci po 1,0 m z obu stron
miejsca skrzy owania od gabarytu ruroci gu.

5.3.8.3. Skrzy owania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
            elektroenergetycznymi
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Skrzy owania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi
liniami kablowymi powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zbli enia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudow  linii
            elektroenergetycznych

Zbli enia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudow  linii
elektroenergetycznych powinny by  zgodne z PN-75/E-05100 [19].

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabla ziemnego od innych urz dze
            i obiektów

Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabla ziemnego od innych urz dze  i
obiektów podane s  w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzy owania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko  zawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzy owaniu z drogami powinna wynosi  5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodze  mechanicznych

Kabel ziemny powinien by  zabezpieczony od uszkodze  mechanicznych
przykrywami kablowymi w nast puj cych przypadkach:
a) na ca ym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z ka dej strony

granicy zabudowy,
b) przy zbli eniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urz dzeniami

podziemnymi o odleg ciach mniejszych od 1,0 m - na ca ej d ugo ci zbli enia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wy adowa  atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej
nale y w skrzynkach kablowych na s upach stosowa  zespo y odgromnikowo-
bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ci nieniowa szczelno ci pow ok kabli

W sieciach miejscowych nale y stosowa  bezpiecznikowy system kontroli
ci nieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrol  ci nieniow  powinny by  obj te
kable mi dzycentralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogólne

Trwa  i wyra  numeracj  nale y umieszcza  na szafkach kablowych, kablach,
owicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracj  nale y wykona  za pomoc

szablonów wg BN-73/3238-08 [21].
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5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by  wykonane w studniach kablowych
za pomoc  opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyra nie odci ni tymi
numerami.

Oznaczenie po enia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest sta ych i
trwa ych obiektów, powinno by  wykonane s upkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17
[23].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewn trzstrefowe i dalekosi ne

5.4.1. Uwagi ogólne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewn trzstrefowych (okr gowych) i
dalekosi nych (mi dzymiastowych) s  jednakowe i dlatego w dalszej cz ci niniejszej
OST nie rozró nia si  tego podzia u.

5.4.2. Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje si  w punkcie 2.4.6.

5.4.3. Wybór trasy linii kablowej

5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzd  dróg

Trasa przebiegu linii kablowej wzd  dróg powinna by  usytuowana poza pasem
drogowym w odleg ci co najmniej 1 m od jego granicy.

Na odcinkach dróg przechodz cych przez tereny zabudowane, zalesione,
zalewowe i bagniste lub zaj te przez ró ne obiekty nie pozwalaj ce na dotrzymanie
wymaga  zbli  i skrzy owa , dopuszcza si  usytuowanie kabla odpowiednio w pasie
drogowym:

w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpo rednio zabudowanych bez
odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych,
poza koron  drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istniej  tereny
zalesione lub zadrzewione,
w koronie drogi na poboczu za zgod  zarz du drogi.

Odleg  u onego kabla od istniej cego lub projektowanego zadrzewienia
drogowego powinna wynosi  co najmniej 2 m licz c od lica pni drzew.

Odcinki instalacyjne kabli powinny by  tak u one, aby z cza kablowe i
skrzynie pupinizacyjne by y usytuowane w miejscach zapewniaj cych trwa e poziome ich
po enie.

5.4.4. Dobór os on z czowych i muf

Os ony z czowe i mufy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST
oraz dostosowane do typu kabla, rednic i liczby  oraz rednicy zewn trznej kabla, jak
równie  warunków rodowiskowych.
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5.4.5. Odcinki pupinizacyjne

Nominalna d ugo  odcinka pupinizacyjnego powinna wynosi  1700 m ± 2%.
ugo  ta powinna by  jednakowa dla ca ej linii, z dopuszczaln  ró nic  mi dzy
siednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m.

5.4.6. Uk adanie kabli w ziemi

5.4.6.1. Wymagania ogólne

Odcinki kabli mog  by  uk adane r cznie lub za pomoc  maszyn. Zastosowana
technologia uk adania kabli w ziemi powinna zapewni  w ciwe u enie kabli.

Kable w ziemi powinny by  uk adane bez napr  z falowaniem 0,3% d ugo ci.
Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promie  gi cia kabla nie mo e by

mniejszy od:
20-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli wspó osiowych,
16-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli symetrycznych z ami z izolacj
polistyrenowo-powietrzn ,
13-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli symetrycznych z pow ok

owian .

5.4.6.2. G boko  uk adania kabli

boko  u enia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla
onego na dnie rowu powinna wynosi :

1 m - dla kabli z torami wspó osiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych
i wy szych,
0,8 m - dla pozosta ych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie uk adania kabli nale y pozostawi  nast puj ce zapasy kabli:
w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; ko cówki kabli dla wykonania

cza powinny zachodzi  na siebie na d ugo  1,5 m,
przy z czach na kablach symetrycznych nale y przewidzie  zapasy po 0,3 m z ka dej
strony z cza,
przy z czach na kablach wspó osiowych nale y przewidzie  zapasy po 0,5 m z ka dej
strony z cza,
przy skrzyniach pupinizacyjnych nale y przewidzie  u enie zapasów po 1,5 m z
ka dej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by  zwymiarowane
wzd nie i poprzecznie:

przebieg kabla,
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po enie z czy, skrzy  pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla
kabla oraz zapasów kabla.

Domiarowanie powinno by  wykonane do istniej cych w terenie obiektów sta ych
lub do s upków oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nale y
stosowa  s upki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17
[23].

5.4.7. Uk adanie kabli w kanalizacji kablowej

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .

5.4.8. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny by  oznaczone opaskami kablowymi wg
BN-78/3233-13 [24] zawieraj cymi numer kabla.

5.4.9. Skrzy owania i zbli enia

5.4.9.1. Wymagania ogólne

Przebieg linii kablowej powinien  by  wykonany tak, aby liczba miejsc
kolizyjnych z innymi urz dzeniami by a jak najmniejsza.

Skrzy owanie kabli z drogami powinno by  pod k tem 90o z dopuszczaln
odchy  do 15o.

5.4.9.2. Skrzy owania i zbli enia z drogami

Na skrzy owaniach z drogami kable powinny by  u one w kanalizacji kablowej
lub te  w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubo ciennych z PCW

onych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny by  u one poziomo na ca ej szeroko ci drogi i co

najmniej po 0,5 m poza kraw dzie drogi. Przy ka dym ko cu rury ochronnej powinien by
ony zapas kabla o d ugo ci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by  uk adane na g boko ci:
co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,
co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozosta ych,
co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniaj cego.

W przypadku równoleg ego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym
odleg  kabla powinna wynosi  co najmniej:

1 m od kraw dzi rowu odwadniaj cego lub linii podstawy nasypu,
1 m na zewn trz od kraw dzi jezdni, je eli istnieje konieczno  usytuowania kabla w
koronie drogi,
0,5 m od kraw dzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzy owania i zbli enia z ruroci gami
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Przy skrzy owaniu z ruroci gami podziemnymi kable nale y uk ada  nad
ruroci gami w rurach ochronnych.

ugo  rury powinna przekracza  o 1 m szeroko  obrysu ruroci gu z ka dej
jego strony. Dopuszcza si  zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78
[39].

Dopuszcza si  równie  u enie kabla pod ruroci gami, je eli górna powierzchnia
jego u enia jest na g boko ci mniejszej ni  0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by

ony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78
[39].

5.4.9.4. Skrzy owania i zbli enia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzy owania i zbli enia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami
kablowymi elektroenergetycznymi powinny by  wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzy owania i zbli enia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
            i stacjami transformatorowymi

Skrzy owania i zbli enia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny by  wykonane wg
PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych

5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable u one bezpo rednio w ziemi powinny by  dodatkowo zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi w nast puj cych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza

granic ,
b) w miejscach u enia z czy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza

tymi miejscami,
c) w miejscach po onych w odleg ci mniejszej ni  2 m do s upów linii

telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a tak e od drzew na terenie le nym.
Kable u one bezpo rednio w ziemi zabezpiecza si  przed uszkodzeniami

mechanicznymi przez:
enie nad kablem ta my ostrzegawczej w kolorze tym z napisem „Uwaga kabel”

- w po owie g boko ci u enia kabla,
enie nad kablem kszta tek ceramicznych, przykryw betonowych lub elbetowych

wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wy adowaniami atmosferycznymi

Ochrona kabli u onych w ziemi przed wy adowaniami atmosferycznymi
powinna by  wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych
kabli dalekosi nych o pow okach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozj
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Kable telekomunikacyjne powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem korozji
elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-
77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona ci nieniowa linii kablowych

Wszystkie linie kablowe mi dzymiastowe i wewn trzstrefowe powinny by
szczelne, a wi c o rodki tych kabli powinny by  trwale zabezpieczone przed dost pem
wilgoci za pomoc  pow ok kablowych. Linie kablowe powinny by  poddane kontroli
ci nieniowej z automatycznym dope nieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych
robót przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu
wskazania In ynierowi zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do
akceptacji In yniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty
zanikaj cej, któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
In yniera.

Kontrola jako ci robót telekomunikacyjnych powinna odbywa  si  w obecno ci
przedstawicieli urz du telekomunikacyjnego i zak adu radiokomunikacji i teletransmisji.
Jako  robót musi uzyska  akceptacj  tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
trasy kanalizacji przez ogl dziny uporz dkowania terenu wzd  ci gów kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodno  z dokumentacj  projektow ,
prawid owo ci wykonania ci gów kanalizacji polegaj cej na sprawdzeniu dro no ci
rur, wykonania skrzy owa  z obiektami,
prawid owo ci budowy studni kablowych polegaj cej na sprawdzeniu wymaga  normy
BN-85/8984-01 [4].
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6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:

tras kablowych,
skrzy owa  i zbli  kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelno ci pow ok,
zabezpieczenia kabli przed korozj .

Wymagania dotycz ce powy szych czynno ci podane s  w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [17].

Ponadto nale y przeprowadzi  próby i badania elektryczne na zgodno  z
punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosi ne

Kontrola jako ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli
dalekosi nych polega na sprawdzeniu:

monta u kabla i jego elementów poprzez ogl dziny,
wymiarów,
materia ów,
poprawno ci doboru rednic  i pojemno ci jednostkowych,
doboru os on z czy i muf,

ugo ci odcinków pupinizacyjnych,
boko ci u enia kabla w ziemi,

wykonania zbli  i skrzy owa  linii kablowej,
monta u z czy kablowych,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ochrony od wy adowa  atmosferycznych,
ochrony ci nieniowej,
wykonania rodków ochrony przed korozj .

Ponadto nale y przeprowadzi  próby badania i pomiary elektryczne na zgodno
z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wyników bada

Przedstawion  do odbioru kablow  lini  telekomunikacyjn  nale y uzna  za
wykonan  zgodnie z wymaganiami normy, je eli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 OST da y dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych bada  otrzyma y
ocen  ujemn , powinny by  wymienione lub poprawione i ponownie zg oszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
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Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik e w czasie budowy, akceptowane przez
In yniera.

Jednostk  obmiarow  kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy
Zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty:

aktualn  powykonawcz  dokumentacj  projektow ,
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów,
protokó y odbioru robót zanikaj cych,
protokó  odbioru robót przez w ciwy urz d telekomunikacyjny i zak ad
radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- U enie rur dwudzielnych typu „Arot” dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
w gotowym wykopie ( wykopy i zasypanie w dz.rob. ziemne)

atno  za jednostk  obmiarow  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urz dze , ogl dzin i pomiarów
sprawdzaj cych.

Cena wykonania robót obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urz dze ,
uruchomienie przebudowywanych urz dze ,
zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
transport zdemontowanych materia ów,
przeprowadzenie prób i konserwowanie urz dze  w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji urz dze  telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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2. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe p askie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 bny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
9. BN-76/3238-13 Narz dzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian

do uk adania bloków betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami

czwórkowymi o izolacji papierowej i pow oce o owianej.
Ogólne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami
czwórkowymi o izolacji papierowej, o pow oce o owianej,
nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami
czwórkowymi, p czkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociow , nieopancerzone i opancerzone z os on
polietylenow  lub polwinitow .

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami
czwórkowymi, p czkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne
wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 cza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola ci nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z

automatycznym dope niaczem gazu. Ogólne wymagania i
badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. S upki oznaczeniowe i

oznaczeniowo-pomiarowe.
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z

wi zkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej.
Ogólne wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z
wi zkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
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pow oce aluminiowej z os on  ochronn  polietylenow .
26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z

wi zkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
pow oce aluminiowej, opancerzone, w os onach z materia ów
termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z
wi zkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej.
Ogólne wymagania i badania.

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z
wi zkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o pow oce o owianej, opancerzone, z os onami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i pow oce o owianej. Rodzaje kabli.

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i pow oce o owianej. Rodzaje
kabli.

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami
czwórkowymi, p czkowe, o izolacji polietylenowej, o pow oce
stalowej, spawanej, falowanej, z os on  polietylenow  lub
polwinitow .

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe p czkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o pow oce stalowej spawanej,
falowanej i os on  polietylenow .

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne z parami
wspó osiowymi ma owymiarowymi, o pow oce aluminiowej,
nieopancerzone i opancerzone, z os onami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne z parami
wspó osiowymi normalnowymiarowymi, o pow oce
metalowej, opancerzone, z os onami polietylenowymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne rozdzielcze z
wi zkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o pow oce o owianej.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wi zkami parowymi
o izolacji polietylenowej piankowej i  pow oce o owianej.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne rozdzielcze z
wi zkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej,
ekranowane w pow oce stalowej, z os on  polietylenow .

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.
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40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa elbetowa.
41. PN-77/E-05030/00

i 01
Ochrona przed korozj . Ochrona katodowa. Wspólne
wymagania i badania. Ochrona metalowych cz ci
podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi ne. Ogólne
wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do

pokryw.
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki

kablowe.
47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespo y pupinizacyjne i

skrzynie zespo ów pupinizacyjnych.
49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli

miejscowych.
50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi ne symetryczne z

wi zkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o pow oce aluminiowej z os on  ochronn  polietylenow .

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o
pow oce o owianej. Ogólne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53. Instrukcja monta u telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i pow oce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow  (XTKM) - ZB  -
1970 r.

54. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
55. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Maszyn Budowlanych w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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D - 02.01.01

WYKONANIE  WYKOPÓW
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj  wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Podstawowe okre lenia zosta y podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Materia  wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie
stanowi  pod e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pó sztywnych [12] powinien charakteryzowa  si  grup  no no ci G1.  Gdy
pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod e
doprowadzi  do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w OST  D-02.00.01
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w OST
D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci a Wykonawc .

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym
stopniu przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób
uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe
sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu

Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

Minimalna warto  Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj
wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y
je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1.

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by
osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w
celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
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Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie  z  PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy
gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m.

Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag
nale y zwróci  na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w

pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA P ATNO C-

- Wykopy wykonane mechanicznie koparkami w gruncie kat. III z odwiezieniem gruntu
samochodami samowy adowczymi na odleg  5 km na odk ad (korytowanie pod
nawierzchnie ogó em 280m³, przyj to 50% robót ziemnych )

- Wykopy wykonywane r cznie w gruncie kat III z za adunkiem na samochody
samowy adowawcze i odwiezienie gruntu na odk ad na odleg  5 km.

- Wykopy liniowe o cianach pionowych szeroko ci 1,50m w gruncie kat. III przyjeto
boko redni 1m

- Zasypanie wykopów jw. O cianach pionowych z zag szczeniem r cznym.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



64

D - 03.02.01

KANALIZACJA  DESZCZOWA
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i
remontach dróg.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do
odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2. Kana y

1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
cieków.

1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch
kana ów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz
kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni
1,0 m.

1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub
wi kszej ni  1,0 m.

1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym
przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach
osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy
przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z
wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki po czeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.

1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna
umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków sp ywaj cych z wy ej po onego
kana u dop ywowego.

1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z
rur eliwnych, stalowych lub elbetowych pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do
przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania cz ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego
nat enia przep ywu.

1.4.3.12. Przepompownia cieków - obiekt budowlany wyposa ony w zespo y pompowe,
instalacje i pomocnicze urz dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
cieków z poziomu ni szego na wy szy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do
kana u z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do
czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn
dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn
spocznika.

1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi,
przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej.

1.4.4.3. P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
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1.4.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w
nim cieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a
cian  komory roboczej.

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania  i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Stosowa  nale y wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw  o
wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kana owe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe rednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], s  stosowane
ównie do budowy przykanalików.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk  i bez stopki o rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z
BN-83/8971-06.02 [18].

2.2.3. Rury elbetowe kielichowe „Wipro”

Rury o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17]

2.2.4. Rury eliwne kielichowe ci nieniowe

Rury eliwne kielichowe ci nieniowe o rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-
H-74101 [15].
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2.2.5. Rury z ywic poliestrowych wzmacnianych w óknem szklanym CFW1-GRP  o
rednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z:
kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037 [7]
rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kana em g ównym i kana ami
dolotowymi oraz drabink  z azow , zgodna z aprobat  techniczn  nadan  przez
jednostk  upowa nion  do ich wydawania [28].

Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z
betonu okre lonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelno ci W-8,
mrozoodporno ci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin w azowy

Komin w azowy powinien by  wykonany z:
kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
rur CFW-GRP o rednicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
ciwo ciach podanych w dokumentacji projektowej.

2.3.4. W azy kana owe

azy kana owe nale y wykonywa  jako:
azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 124 [1]

umieszczane w korpusie drogi,
azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane

poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie z azowe

Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materia y dla komór przelotowych po czeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

1 CFW- Continuous filament winding
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Komora robocza z p yt  stropow  i dnem mo e by  wykonana jako elbetowa
wraz z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin w azowy

Komin w azowy wykonuje si  z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy
0,8 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3. W az kana owy
Wed ug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezw azowe - lepe

2.5.1. Komora po czeniowa

Komor  po czeniow  ( ciany) wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego
odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysz ciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-
B-12037 [13].

2.5.2. P yta pokrywowa

Je eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. P yta denna

yt  denn  wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych
w dokumentacji projektowej.

2.6. Studzienki ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne eliwne

Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2. Kr gi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy
50 cm, wysoko ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane

Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.4. P yty elbetowe prefabrykowane

yty elbetowe prefabrykowane powinny mie  grubo  11 cm i by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.5. P yty fundamentowe zbrojone
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yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z
betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton

2.7.1. Cement

Do betonu nale y zastosowa  cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.7.2. Kruszywo

Do betonu nale y zastosowa  kruszywo zgodne z norm  PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mo e by  ni sza ni  klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka
min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada  wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysz ciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN–B-14501 [16].

2.9. Sk adowanie materia ów

2.9.1. Rury kana owe

Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.

Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si  wód opadowych.

W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na
podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w
pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup,
wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kr gi

Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e
nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie
powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.
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2.9.3. Ceg a kanalizacyjna

Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi odprowadzenie wód
opadowych.

Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany,
zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w jednostkach
adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m.

Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie
powinna przekracza  2,2 m.

2.9.4. W azy kana owe i stopnie

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji
dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty eliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mog   by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana owych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog  by  przewo one dowolnymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z
wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0
m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie
ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian
rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie

wy ej ni  2 m).
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych,

za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr gów

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materia ów.

Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa
za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej

Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w
jednostkach adunkowych lub luzem.

Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu.

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt.
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod

warunkiem stosowania opinek.
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Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa
mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub
chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si

cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych.

4.5. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego
nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .

4.6. Transport wpustów eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki
transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do
których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i
uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane
bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca
wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od  0,10 do 0,15 m
biej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y
wykona  z  warstwy  t ucznia  lub  wiru  z  piaskiem  o  grubo ci  od  15  do  20  cm  cznie  z

onymi s czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na
warstwie odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy2, zgodnie z dokumentacj
projektow  lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona
pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o
rednicy powy ej 0,50 m nale y wykona  fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacj

projektow  lub SST.
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w SST.

5.5. Roboty monta owe

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko
posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki:

najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci
przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:

dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
dla kana ów i kolektorów przelotowych - 1 ‰  (wyj tkowo dopuszcza si
spadek 0,5 ‰ ).

2 Nie dotyczy rur  CFW GRP
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Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych
pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za  dla rur
elbetowych  5 m/s).

boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia
kana u.

Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów
po onych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kana owe

Rury kana owe typu „Wipro” uk ada si  zgodnie z „Tymczasow  instrukcj
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].

Rury u one w wykopie na znacznych g boko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obci one, w celu zwi kszenia wytrzyma ci powinny by  wzmocnione zgodnie z
dokumentacj  projektow .

Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie
piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do
czasu wykonania uszczelnienia z czy.

Uszczelnienia z czy rur kana owych mo na wykona :
sznurem konopnym smo owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych rednicy 0,20 m,
zapraw  cementow  1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o rednicy od 0,20 do 1,0 m,
specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub wed ug rozwi za
indywidualnych zaakceptowanych przez In yniera w przypadku stosowania rur
„Wipro”,
sznurem konopnym i foli  aluminiow  przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych
ci nieniowych rednicy od 0,2 do1,0 m.

Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y
o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub poprzez studzienk  kryt  - lep ).

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego
powinien zawiera  si  w granicach  od 45 do 90o.

Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8o C.

Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y
zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
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trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem
uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod czeniach

do kana u ogólnosp awnego),
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla
pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa
rednic  0,15 m),
ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub

studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,
czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z  tym,  e
przy spadkach wi kszych od 250 ‰  nale y stosowa  rury eliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u
zbiorczego,

czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max.
90o (optymalnym 60o),

czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa
tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad pod og  studzienki wynosi a max. 50,0
cm. W przypadku konieczno ci w czenia przykanalika na wysoko ci wi kszej nale y
stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki,

czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by  usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych powinny by
zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych

rednica przewodu Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m)
odprowadzaj cego

(m) przelotowej po czeniowej spadowej-kaskadowej

0,20
0,25
0,30

1,20

0,40

1,20 1,20

0,50
0,60

1,40 1,40 1,40

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
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studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy
rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,

studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch
kana ów bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych),
studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub
wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m
nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny
mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie
powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki.
Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez
„Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:
komory roboczej,
komina w azowego,
dna studzienki,

azu kana owego,
stopni z azowych.

Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu
nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej
mniejsz  ni  2,0 m.

Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni
materia em plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o
rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie
elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa

azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni.
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas

bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk
azow  wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan
kinet .
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Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna
mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami
do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta
powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany
rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na

obci enia dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w
trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min.
8 cm ponad poziomem  terenu.

W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa
mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w
odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i po czeniowe

Dla kana ów o rednicy 0,8 m i wi kszych nale y stosowa  komory przelotowe i
po czeniowe projektowane indywidualnie, z one z nast puj cych cz ci:

komory roboczej,
yty stropowej nad komor ,

komina w azowego rednicy 0,8 m,
yty pod w az,
azu typu ci kiego rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
wysoko  mierzona od pó ki-spocznika do p yty stropowej powinna wynosi  od 1,80 do
2,0 m,

ugo  mierzona wzd  przep ywu min. 1,20 m,
szeroko  nale y przyjmowa  jako równ : szeroko  kana u zbiorczego plus szeroko
pó ek po obu stronach kana u; minimalny wymiar pó ki po stronie w azu powinien
wynosi  0,50 m, za  po stronie przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komór po czeniowych uzale nione s  ponadto od wielko ci
kana ów i od promieni kinet, które nale y przyjmowa  dla kana ów bocznych o
przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odleg ciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kana u.

Komory po czeniowe powinny by  zlokalizowane na po czeniu jednego lub
dwóch kana ów bocznych.

Wykonanie po czenia kana ów, komina w azowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
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5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si  na po czeniach kana ów o rednicy od 0,60 m,
przy du ych ró nicach poziomów w celu unikni cia przekroczenia dopuszczalnych
spadków (i pr dko ci wody) oraz nieekonomicznego zag bienia kana ów.

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad:

ugo  komory przepadowej zale y od przep ywu oraz od ró nicy poziomów kana u
dolnego i górnego,
szeroko  komory zale y od szeroko ci kana ów dop ywowego i odp ywowego oraz
przej cia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostów powinny wynosi  0,80 x 0,70 m,
pomost górny nale y wykona  w odleg ci min. 1,80 m od p yty stropowej do osi
kana u dop ywowego,
nad pomostem górnym i dolnym nale y przewidzie  oddzielny komin w azowy,
pomost górny i schody nale y od strony kaskady zabezpieczy  barier  wysoko ci min.
1,10 m.

Kominy w azowe nale y wykona  tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady czenia kana ów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nale y wykonywa  jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zale no ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezw azowe - lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana y w tych
studzienkach nale y czy  sklepieniami.

Studzienki posadawia si  na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po u eniu
kana u.

W p ycie dennej nale y wyprofilowa  kinet  zgodnie z przekrojem kana u.
Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie  kszta t uku stycznego

do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna stanowi
przej cie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki ciekowe

Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :
boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyj tkowo - min. 1,50 m i  max. 2,05 m),
boko  osadnika 0,95 m,

rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.
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Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede
wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. Nale y
przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰  powinien wynosi
od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰  powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰  - od 70 do
100 m.

Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach
prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku kraw nika.

Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.

Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki
rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc  wpustu
bocznego.

Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno
zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie
wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad
istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min.
0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym
urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym.
Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny by
zabezpieczone przed korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania
przed korozj  konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kana owych polega na powleczeniu ich zewn trznej i
wewn trznej powierzchni warstw  izolacyjn  asfaltow , posiadaj  aprobat  techniczn ,
wydan  przez upowa nion  jednostk .

Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn .
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z

In ynierem.
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki

nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 [14].

W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y
przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj
Wykonawca uzgodni z In ynierem.



81

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm.
Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach
przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept ,
uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej OST i zaakceptowan  przez
In yniera.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych
sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw

azowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi  wi cej ni  5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora
od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci
100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9,
rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci
do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST
i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika,
wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany  zag szczony wykop.
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Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. Nadbudowa wykonana betonem.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,
wykonanie s czków,
wykonanie wylotu kolektora,

enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementu powszechnego u ytku

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i
zgodno

  4. PN-EN 295:2002 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci
drena owej i kanalizacyjnej

  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci nieniowej deszczowej i ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej ywicy poliestrowej
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(UP) wzmocnione w óknem szklanym (GRP)
  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowa  przysz ciowych.

Tymczasowo nale y stosowa  norm  PN-B-06712 [10])
  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa  przysz ciowych. Tymczasowo nale y stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek w azowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno ci

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwyk y
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni

drogowych
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
15. PN-H-74101:1984 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe

„Wipro”
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe

i elbetowe
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych,
wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds.
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procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpie  1984 r.
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
27. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-04.01.01

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
I  ZAG SZCZANIEM  POD A
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier
mo e dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
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walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci

gruntu pod a.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczania pod a,jest mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie
mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu
powinny by  wcze niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.

Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.

Koryto  mo na  wykonywa  r cznie,  gdy  jego  szeroko  nie  pozwala  na
zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym
zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera.

Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami
okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcze .

Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne
terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca
si ,  aby  rz dne  terenu  przed  profilowaniem  by y  o  co  najmniej  5  cm  wy sze  ni
projektowane rz dne pod a.

Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w
pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na

boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.

Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania.
Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Minimalna warto  Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ci ki
i bardzo ci ki

Ruch mniejszy
od ci kiego

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni pod a 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia
przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie
obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a
wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie
powinien przekracza  2,2.

Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w
dobrym stanie.

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a
nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw  wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego pod a

Lp. Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

Cd. tablicy 2
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7 Zag szczenie, wilgotno
gruntu pod a

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y
wykona  w punktach g ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)

Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow
at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [4].

Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego
pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej
ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci
modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza
od 2,2.

Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od
-20% do + 10%.
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6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez
spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III.

- Profilowanie i zag szczanie pod a pod zjazdy gospodarcze i chodniki wykonane
cznie w gruncie kat. III

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na
odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
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utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY  ODS CZAJ CE  I  ODCINAJ CE
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych i
odcinaj cych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych i odcinaj cych, stanowi cych cz
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pod e stanowi grunt wysadzinowy lub

tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
piaski,
wir i mieszanka,

geow ókniny,
a odcinaj cych - oprócz wy ej wymienionych:

mia  (kamienny).
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia
nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15

85
5

D
d

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.

Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek
szczelno ci musi by  spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

U
d
d

60

10
5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych
powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i
odcinaj cych powinny spe nia  wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geow ókniny

Geow ókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i ods czaj ce
powinny posiada  aprobat  techniczn   wydan  przez uprawnion  jednostk .

2.5. Sk adowanie materia ów

2.5.1. Sk adowanie kruszywa

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej
nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego
okresowego sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu
sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sk adowanie geow óknin

Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj  lub odcinaj  nale y
przechowywa  w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek,
walców statycznych,

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geow óknin

Geow ókniny mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu pod
warunkiem:

opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin  techniczn ,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si  w czasie przewozu,
ochrony geow óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami
mog cymi przebi  lub rozci  geow ókniny.

Ka da bela powinna by  oznakowana w sposób umo liwiaj cy jednoznaczne
stwierdzenie, e jest to materia  do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie pod a

Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w OST D-02.00.00
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem
pod a”.

Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób
umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancjami
okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy
yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.

Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu
osi gni to grubo  projektowan .

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
ods czaj cej lub odcinaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y
wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi
po odbiorze przez In yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed
zag szczeniem wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej
nale y przyst pi  do jej zag szczania.

Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i
stopniowo przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi.
Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi
i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej
kraw dzi.

Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by
wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie
materia u, a  do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca
powinna by  zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-
04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub
odcinaj , uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby
Proctora, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y
okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.

Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno
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kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymiesza .

5.4. Odcinek próbny

Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek
próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci po zag szczeniu,
ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wska nika zag szczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu,
jakie b  stosowane do wykonywania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.

Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
In yniera.

5.5. Rozk adanie geow óknin

Warstw  geow ókniny nale y rozk ada  na wyprofilowanej powierzchni pod a,
pozbawionej ostrych elementów, które mog  spowodowa  uszkodzenie warstwy (na
przyk ad kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozk adania warstwy z
geow ókniny nale y spe ni  wymagania okre lone w SST lub producenta dotycz ce
szeroko ci na jak  powinny zachodzi  na siebie s siednie pasma geow ókniny lub zasad ich

czenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do pod a gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow óknin

Po powierzchni warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej, wykonanej z geow óknin
nie mo e odbywa  si  ruch jakichkolwiek pojazdów.

Le  wy ej warstw  nawierzchni nale y wykonywa  rozk adaj c materia  „od
czo a”, to znaczy tak, e pojazdy dowo ce materia  i wykonuj ce czynno ci
technologiczne poruszaj  si  po ju  u onym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej
warstwy powinny by  utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub
ods czaj cej z geow óknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a
Wykonawc  robót.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania
te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.

Geow ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej
powinny posiada  aprobat  techniczn , zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp. Wyszczególnienie
bada  i pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada
i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

7 Grubo  warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej
ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 Zag szczenie,
wilgotno  kruszywa

w  2  punktach  na  dziennej  dzia ce  roboczej,  lecz  nie
rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y
wykona  w punktach g ównych uków poziomych.
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6.3.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [7].

Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at .

Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej
ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.3.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z
tolerancj  +1 cm, -2 cm.

Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch
warstwach, nale y mierzy czn  grubo  tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca
wykona napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm,
uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne
zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by  mniejszy od 1.

Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie
warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza
od 2,2.



101

Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotno  kruszywa powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20%
do +10%.

6.3.9. Badania dotycz ce warstwy ods czaj cej i odcinaj cej z geow óknin

W czasie uk adania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej z geow óknin nale y
kontrolowa :
a) zgodno  oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow óknin z okre lonym w

dokumentacji projektowej,
b) równo  warstwy,
c) wielko  zak adu przyleg ych pasm i sposób ich czenia,
d) zamocowanie warstwy do pod a gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji

projektowej.
Ponadto nale y sprawdzi , czy nie nast pi o mechaniczne uszkodzenie

geow ókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geow ókniny u yte do wykonania warstwy
odcinaj cej i ods czaj cej nie powinny mie  takich uszkodze .

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do

boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego
materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej
i ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wykonanie warstwy piasku grubo ci 10 cm pod nawierzchni  zjazdów gospodarczych



102

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z kruszywa
obejmuje:

prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o
grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z geow óknin
obejmuje:

prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy geow óknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni

drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s abym pod u z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
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OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE
 WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem
nast pnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia

Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsje redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod  In yniera.
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2.3. Wymagania dla materia ów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu ycie (kg/m2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez In yniera.

2.5. Sk adowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia
jego jako ci.

Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w
urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników

stalowych.
Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si

na du ej powierzchni cieczy „ko ucha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych

przez producenta.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

szczotek mechanicznych,
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zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementów czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada
mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek
wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce,

spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka
powinna by  wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie
i regulowanie nast puj cych parametrów:

temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o
mo liwe zachowanie sta ej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% od ilo ci

za onej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog  by  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadaj cych izolacj  termiczn , zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dost pem wody.

Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem
emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie
wi kszej ni  1 m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie umo liwiaj ce
przep yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sk adowania emulsji powinny by  czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu,
ota i kurzu przy u yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod

ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa  szczotek r cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna
by  oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e

nast pi  dopiero po wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia mo e by  wilgotna.

Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a
w miejscach trudno dost pnych r cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).

Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan
lepko .

Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia
penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z emulsji. W zale no ci od rodzaju

ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca

powinien zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c
tylko niezb dny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne
skropienie warstwy w celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i
okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca
powinien kontrolowa  dla ka dej dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. W ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
ciwo ci

Badanie
wed ug normy

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepko

penetracja

EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza

Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Oczyszczanie mechaniczne

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory  naftowe.  Asfalty  up ynnione  AUN  do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
r.
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D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  AMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte s  w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.3.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej
warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. ciwo ci kruszywa

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a

Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popio ami przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne,
zgodnie z zasadami okre lonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano
w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wykonanie podbudowy grubo ci 15 cm z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchni  zjazdów

- Wykonanie podbudowy grubo ci 22 cm z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchni  ulicy i zajzdu

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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D-04.05.01

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  POD E
Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA

 STABILIZOWANEGO   CEMENTEM
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy
i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mog  by  stosowane do wykonania
podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego pod a wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [29].

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zag szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej
wytrzyma ci na ciskanie, stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby równie  dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag szczona i
stwardnia a w wyniku uko czenia procesu wi zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku
uko czenia procesu wi zania cementu.

1.4.5. Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na której uk adana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2.

2.2. Cement

Nale y stosowa  cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. W ciwo ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. ciwo ci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej
ni :

32,5

3 Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

60
12

4 Sta  obj to ci, mm, nie wi cej ni 10

Badania cementu nale y wykona  zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech

miesi cy, mo na go stosowa  za zgod  In yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wyka  jego przydatno  do robót.
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2.3. Grunty

Przydatno  gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale y oceni  na
podstawie wyników bada  laboratoryjnych, wykonanych wed ug metod podanych w PN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudów i ulepszonego pod a z gruntów stabilizowanych
cementem nale y stosowa  grunty spe niaj ce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mo na uzna  za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
bada  laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek
gruntu stabilizowanego s  zgodne z wymaganiami okre lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem
   wg PN-S-96012 [17]

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Uziarnienie
a) ziarn przechodz cych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej ni :
b) ziarn przechodz cych przez sito # 20 mm,

% (m/m), powy ej
c) ziarn przechodz cych przez sito # 4 mm,

% (m/m), powy ej
d) cz stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

poni ej

100

85

50

20

PN-B-04481 [2]

2 Granica p ynno ci, % (m/m), nie wi cej ni : 40 PN-B-04481 [2]

3 Wska nik plastyczno ci, % (m/m), nie wi cej ni : 15 PN-B-04481 [2]

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2]

5 Zawarto  cz ci organicznych, % (m/m), nie
wi cej ni : 2 PN-B-04481 [2]

6 Zawarto  siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
% (m/m), nie wi cej ni : 1 PN-B-06714-28

[6]

Grunty nie spe niaj ce wymaga  okre lonych w tablicy 2, mog  by  poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio ami lotnymi.

Grunty o granicy p ynno ci od 40 do 60 % i wska niku plastyczno ci od 15 do
30 % mog  by  stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego
pod a pod warunkiem u ycia specjalnych maszyn, umo liwiaj cych ich rozdrobnienie
i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
si  u ycie gruntów o:

wska niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],



118

zawarto ci ziarn pozostaj cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawarto ci ziarn przechodz cych przez sito 0,075 mm - nie wi cej ni  15%.

Decyduj cym sprawdzianem przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem s
wyniki wytrzyma ci na ciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mo na stosowa  piaski, mieszanki i wiry albo
mieszank  tych kruszyw, spe niaj ce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mo na uzna  za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
bada  laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek
kruszywa stabilizowanego b   zgodne z wymaganiami okre lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

 Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostaj cych na sicie  # 2 mm,  %,

nie mniej ni :
b) ziarn przechodz cych przez sito 0,075 mm,

%, nie wi cej ni :

30

15

PN-B-06714-15
[4]

2 Zawarto  cz ci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni : wzorcowa PN-B-06714-26

[5]

3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej
ni : 0,5 PN-B-06714-12

[3]

4 Zawarto  siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poni ej: 1 PN-B-06714-28

[6]

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego
sk adowania na terenie budowy, to powinno by  ono sk adowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
piel gnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Gdy woda pochodzi z

tpliwych róde  nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy ej
podan  norm  lub do momentu porównania wyników wytrzyma ci na ciskanie próbek
gruntowo-cementowych wykonanych z wod  w tpliw  i z wod  wodoci gow . Brak ró nic
potwierdza przydatno  wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.6. Dodatki ulepszaj ce

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si
nast puj ce dodatki ulepszaj ce:

wapno wg PN-B-30020 [12],
popio y lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod  In yniera mog  by  stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia aniu,
posiadaj ce aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zale no ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzyma  gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17],
powinna spe nia  wymagania okre lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegól-
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego pod a

Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji

nawierzchni drogowej
Wytrzyma  na ciskanie próbek

nasyconych wod  (MPa)
Wska nik
mrozood-

po 7 dniach po 28 dniach porno ci

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6

od 1,6
do 2,2

od 2,5
do 5,0 0,7

2 Górna cz  warstwy ulepszonego
pod a gruntowego o grubo ci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna
cz  warstwy ulepszenia s abego pod a
z gruntów w tpliwych oraz
wysadzinowych

od 1,0
do 1,6

od 1,5
do 2,5

0,6

3 Dolna cz  warstwy ulepszonego
pod a gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
pod u z gruntów w tpliwych
i wysadzinowych

- od 0,5 do 1,5 0,6

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by
wykonywana wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y
rozpoczyna  stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, je eli prognozy meteorologiczne
wskazuj  na mo liwy spadek temperatury poni ej 5oC w czasie najbli szych 7 dni.

5.3. Przygotowanie pod a

Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w OST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.4. Sk ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto  cementu w mieszance nie mo e przekracza  warto ci podanych w
tablicy 5. Zaleca si  taki dobór mieszanki, aby spe ni  wymagania wytrzyma ciowe
okre lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto  cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
                 podbudowy i ulepszonego pod a

Lp. Kategoria
Maksymalna zawarto  cementu, % w stosunku do masy

suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa

zasadnicza
podbudowa
pomocnicza

ulepszone
pod e

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej,
okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj
+10%, -20% jej warto ci.
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Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien zapewnia  otrzymanie w czasie
budowy w ciwo ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okre lonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod  mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metod  mieszania na miejscu mo na u  specjalistycznych
mieszarek wieloprzej ciowych lub jednoprzej ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by  spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nale y sprawdzi  jego wilgotno  i w razie potrzeby j

zwi kszy  w celu u atwienia rozdrobnienia. Woda powinna by  dozowana przy u yciu
beczkowozów zapewniaj cych równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wod
mo na dodawa  do gruntu dodatki ulepszaj ce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o
wi cej ni  10% jej warto ci, grunt powinien by  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale y doda  i przemiesza  z gruntem
dodatki ulepszaj ce, np. wapno lub popio y lotne, w ilo ci okre lonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich u ycie jest przewidziane w tej e recepcie.

Cement nale y dodawa  do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w
ilo ci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszaj ce powinny by
dodawane przy u yciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.

Grunt powinien  by  wymieszany z cementem w sposób zapewniaj cy
jednorodno  na okre lon  g boko , gwarantuj  uzyskanie projektowanej grubo ci
warstwy po zag szczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczególn  uwag  nale y zwróci  na jednorodno  wymieszania gruntu w obr bie
skrajnych pasów o szeroko ci od 30 do 40 cm, przyleg ych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nale y sprawdzi  wilgotno  mieszanki.
Je eli jej wilgotno  jest mniejsza od optymalnej o wi cej ni  20%, nale y doda
odpowiedni  ilo  wody i mieszank  ponownie dok adnie wymiesza . Wilgotno
mieszanki przed zag szczeniem nie mo e ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej
ni  +10%, -20% jej warto ci.

Czas od momentu roz enia cementu na gruncie do momentu zako czenia
mieszania nie powinien by  d szy od 2 godzin.

Po zako czeniu mieszania nale y powierzchni  warstwy wyrówna  i
wyprofilowa  do wymaganych w dokumentacji projektowej rz dnych oraz spadków
poprzecznych i pod nych. Do tego celu nale y u  równiarek i wykorzysta  prowadnice
pod ne, uk adane ka dorazowo na odcinku roboczym. Od u ycia prowadnic mo na
odst pi  przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantuj cej
odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu nale y
natychmiast przyst pi  do zag szczania warstwy. Zag szczenie nale y przeprowadzi  w
sposób okre lony w p. 5.8.
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5.6. Stabilizacja metod  mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by
dozowane w ilo ci okre lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu
oraz obj to ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by  krótszy od 1
minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez In yniera po wst pnych
próbach. W mieszarkach typu ci ego pr dko  podawania materia ów powinna by
ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni  jednorodno  mieszanki.

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj
+10% i -20% jej warto ci.

Przed u eniem mieszanki nale y ustawi  prowadnice i pod e zwil  wod .
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek

lub równiarek. Grubo  uk adania mieszanki powinna by  taka, aby zapewni  uzyskanie
wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu.

Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych
rz dnych, spadków pod nych i poprzecznych. Przy u yciu równiarek do rozk adania
mieszanki nale y wykorzysta  prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo ci
profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy zastosowaniu technologii
gwarantuj cej odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po
wyprofilowaniu nale y natychmiast przyst pi  do zag szczania warstwy.

5.7. Grubo  warstwy

Orientacyjna grubo  poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekracza :

15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz tem rolniczym,
18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz tem specjalistycznym,
22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Je eli projektowana grubo  warstwy podbudowy jest wi ksza od maksymalnej, to
stabilizacj  nale y wykonywa  w dwóch warstwach.

Je eli stabilizacja b dzie wykonywana w dwóch lub wi cej warstwach, to tylko
najni ej po ona warstwa mo e by  wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania
na miejscu. Wszystkie warstwy le ce wy ej powinny by  wykonywane wed ug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by  wykonywane wed ug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zag szczanie

Zag szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale y
prowadzi  przy u yciu walców g adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST.
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Zag szczanie podbudowy oraz ulepszonego pod a o przekroju daszkowym
powinno rozpocz  si  od kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo
nak adaj cymi si  w stron  osi jezdni. Zag szczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocz  si  od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  pasami
pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w stron  wy ej po onej kraw dzi.
Pojawiaj ce si  w czasie zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz  by  natychmiast naprawiane przez wymian  mieszanki  na pe  g boko ,
wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie
prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zag szczania i obróbki powierzchniowej musz  by  zako czone przed up ywem dwóch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zag szczania i obróbki
powierzchniowej musz  by  zako czone nie pó niej ni  w ci gu 5 godzin, licz c od
momentu rozpocz cia mieszania gruntu z cementem.

Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia
mieszanki okre lonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 [17] i SST.

Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin
roboczych pod nych i poprzecznych oraz wszelkich urz dze  obcych.

Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas zag szczania lub w
inny sposób wadliwe, musz  by  naprawione przez zerwanie warstwy na pe  grubo ,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te

 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar  mo liwo ci nale y unika  pod nych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na ca ej szeroko ci.

Je li jest to niemo liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa  nale y pionow  kraw  wykonanego pasa zwil  wod .
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u onej i zag szczonej mieszance, nale y
niezw ocznie obci  pionow  kraw . Po zwil eniu jej wod  nale y wbudowa  kolejny
pas. W podobny sposób nale y wykona  poprzeczn  spoin  robocz  na po czeniu dzia ek
roboczych. Od obci cia pionowej kraw dzi w wykonanej mieszance mo na odst pi  wtedy,
gdy czas pomi dzy zako czeniem zag szczania jednego pasa, a rozpocz ciem wbudowania

siedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Je eli w ni ej po onej warstwie wyst puj  spoiny robocze, to spoiny w warstwie

le cej wy ej powinny by  wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny
pod nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.10. Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady piel gnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny,
zgodnie z zasadami okre lonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod a

Podbudowa i ulepszone pod e powinny by  utrzymywane przez Wykonawc
zgodnie z zasadami okre lonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania gruntów
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano
w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4.
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
       i ulepszonego pod a

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
ulepszonego pod a podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone
pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne”  pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone
pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wykonanie podbudowy grubo  15 cm z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement przygotowany w miejscu wbudowania w betoniarce, wraz z piel gnacj
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wod .

Zasady dotycz ce ustalenia podstawy p atno ci podano w OST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone
pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne”  pkt 10.
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno mo e by  wykonywane w celu:
uszorstnienia nawierzchni,
profilowania,
napraw nawierzchni

oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne u ycie mieszanki mineralno-
asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre lon  g boko .

1.4.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do frezowania

Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okre lon  g boko .

Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie
wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecznych i pod nych powierzchni po
frezowaniu. Do ma ych robót (naprawy cz ci jezdni) In ynier mo e dopu ci  frezarki
sterowane mechanicznie.

Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót.
Przy lokalnych naprawach szeroko  b bna mo e by  dostosowana do szeroko ci
skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu ca ej jezdni szeroko  b bna
skrawaj cego powinna by  co najmniej równa 1200 m.

Przy du ych robotach frezarki musz  by  wyposa one w przeno nik sfrezowanego
materia u, podaj cy go z jezdni na rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na g boko  ponad 50 mm, z
przeznaczeniem odzyskanego materia u do recyklingu na gor co w otaczarce, zaleca si
frezowanie wspó bie ne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawaj cego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod  In yniera mo e by  dopuszczone
frezowanie przeciwbie ne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawaj cego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz , a poza nimi
powinny, by  zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod  In yniera mo na dopu ci
frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy ma ym zakresie robót.

Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca powinien przedstawi  dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  demonstracj  pracy frezarki, na w asny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.



129

4.2. Transport sfrezowanego materia u

Transport sfrezowanego materia u powinien by  tak zorganizowany, aby
zapewni  prac  frezarki bez postojów. Materia  mo e by  wywo ony dowolnymi rodkami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by  frezowana do g boko ci, szeroko ci i pochyle
zgodnych z dokumentacj  projektow  i SST.

Je eli frezowana nawierzchnia ma by  oddana do ruchu bez u enia nowej
warstwy cieralnej, to jej tekstura powinna by  jednorodna, z ona z nieci ych pr ków
pod nych lub innych form geometrycznych, gwarantuj cych równo , szorstko  i
estetyczny wygl d.

Je eli ruch drogowy ma by  dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to
wówczas, ze wzgl dów bezpiecze stwa nale y spe ni  nast puj ce warunki:
a) nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchni ,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod nych pionowych

kraw dzi nie mo e przekracza  40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegaj cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii

kraw nika ( cieku) dopuszcza si  wi kszy uskok ni  okre lono w pkt b), ale przy
boko ci wi kszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) kraw dzie poprzeczne na zako czenie dnia roboczego powinny by  klinowo ci te.

5.3. Uszorstnienie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które
charakteryzuj  si  ma  szorstko ci  spowodowan  polerowaniem przez ko a pojazdów,
albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna ci  oko o 12 mm warstwy cieralnej tworz c szorstk
makrotekstur  powierzchni. Z by skrawaj ce na obwodzie b bna frezuj cego powinny by
tak dobrane, aby zapewni  regularn  rze  powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówno ci pod nych i ma ych
kolein lub innych deformacji. Je eli frezowanie obejmie ca  powierzchni  jezdni i nie

dzie wbudowana nowa warstwa cieralna, to frezarka musi by  sterowana elektronicznie
wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko  b bna frezuj cego nie mo e by
mniejsza od 1800 mm.
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Je eli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cz ci jezdni to frezarka
mo e by  sterowana mechanicznie, a wymiar b bna skrawaj cego powinien by  zale ny od
wielko ci robót i zaakceptowany przez In yniera.

5.5. Frezowanie warstwy cieralnej przed u eniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania nale y u  frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl dem
ustalonego poziomu odniesienia, zachowuj c spadki poprzeczne i niwelet  drogi.
Nawierzchnia powinna by  sfrezowana na g boko  projektowan  z dok adno ci  5
mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub
wszystkie warstwy nawierzchni na g boko  okre lon  w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych

6.2.1. Minimalna cz stotliwo  pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
   na zimno

Lp. ciwo  nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Równo  pod na at  4-metrow  co 20 metrów

2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 metrów

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroko  frezowania co 50 m

5 G boko  frezowania na bie co, wed ug SST
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6.2.2. Równo  nawierzchni

Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracza  6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5%.

6.2.4. Szeroko  frezowania

Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci okre lonej w dokumentacji
projektowej z dok adno ci  5 cm.

6.2.5. boko  frezowania

boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci okre lonej w
dokumentacji projektowej z dok adno ci  5 mm.

Powy sze ustalenia dotycz ce dok adno ci frezowania nie dotycz  wyburzenia
kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim
przypadku wymagania powinny by  okre lone w SST w dostosowaniu do potrzeb
wynikaj cych z przyj tej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST
i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- mechaniczne ci cie kraw dzi nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – istniej cej
nawierzchni drogi powiatowej dla po czenia z projektowan  drog  gminn  – ulic a
Ogrodow  przyj to g boko  ci cia 15cm.
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materia u,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem

i at .
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uk adania nawierzchni:
dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i gara y,
chodników, placów zabaw, cie ek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek

równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza :
2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane s  kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci  3 mm,
na szeroko ci  3 mm,
na grubo ci  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i br zowy.

2.2.4. Wytrzyma  na ciskanie

Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by
mniejsza ni  60 MPa.

Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasi kliwo

Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-
B-06250 [2] i wynosi  nie wi cej ni  5%.

2.2.6. Odporno  na dzia anie mrozu

Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek
jest wystarczaj ca, je eli:

próbka nie wykazuje p kni ,
strata masy nie przekracza 5%,
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obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie
zamra anych nie jest wi ksze ni  20%.

2.2.7. cieralno

cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] powinna wynosi  nie wi cej ni  4 mm.

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom  PN-B-06712
[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada  wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz
nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to
by   barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na

stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
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ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa
sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo one s  na
stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Pod e

Pod e pod u enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo e
stanowi  grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki
brukowej przeznaczon  dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pod a powinien  by  jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Pod e gruntowe pod nawierzchni  powinno by  przygotowane zgodnie z
wymogami okre lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u enie nawierzchni z
kostki brukowej powinien  by  zgodny z dokumentacj  projektow .
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Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków
gruntowo-wodnych, mo e stanowi :

grunt ulepszony pospó , odpadami kamiennymi, lem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,
kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa t uczniowa, wirowa lub lowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa
kraw niki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraw ników
zgodne z dokumentacj  projektow  lub zaakceptowane przez In yniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe
jest u enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm
wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy  w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie
powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i
przyst pi  do ubijania nawierzchni.

Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory
ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w
kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa
walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie
nawierzchni . Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -
mo e by  zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da  od producenta
wyników bie cych bada  wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma ci
na ciskanie pobiera  6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2

powierzchni kostek u onych w nawierzchni).
Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie

wymaga  podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada  przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy

Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z
dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych
i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.5
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówno ci pod ne

Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at  lub planografem zgodnie z
norm  BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza  0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow
z tolerancj  0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza  1 cm.

6.4.4. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  5 cm.

6.4.5. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny
przekracza  1,0 cm.

6.5. Cz stotliwo  pomiarów

Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by y
przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie
poleci In ynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie pod a,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki.

Zasady ich odbioru s  okre lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- wykonanie nawierzchni projektowanej drogi gminnej – ulicy Ogrodowej
z betonem kostki brukowej Grubo  8 cm – kolor szary na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wype nione piaskiem

- Wykonanie nawierzchni na chodnikach i zjazdach z betonowej kostki brukowej
grubo  8 cm – czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype nione
piaskiem

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,

enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania

i ocena zgodno ci
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
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ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at .
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INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA
O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA  PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody bada

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzj  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r.
zosta a zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i
metody bada .

Norma zawiera postanowienia dotycz ce materia ów, w ciwo ci, wymaga  i
metod bada  odnosz cych si  do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i
elementów uzupe niaj cych, przeznaczonych dla ruchu ko owego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania
okre lone dla betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST):
1.   D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
2.   D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz

placów i chodników,
które wynika y z ustale  i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w
wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si  propozycje modyfikacji wymaga  w OST,
wed ug PN-EN 1338, dotycz ce ustale  dla zewn trznych nawierzchni, maj cych kontakt
powierzchni z sol  odladzaj  w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowa
kostki, np. na wewn trznych nawierzchniach, wymagania OST nale y odpowiednio
dostosowa ).

3. Najwa niejsze wymagania dotycz ce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-
EN 1338 do stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol
odladzaj  w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta

Dopuszczalne odchy ki

Grubo  kostki
mm

ugo
mm

Szeroko
mm

Grubo
mm

< 100
 100

 2
 3

 2
 3

 3
 4

Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki powinna by  3 mm.
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Odchy ki p asko ci i pofalowania
(je li maksymalne wymiary kostki przekraczaj  300 mm)

ugo  pomiarowa
mm

Maksymalna wypuk
mm

Maksymalna wkl
mm

300
400

1,5
2,0

1,0
1,5

3.2. W ciwo ci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporno  na zamra anie/odmra anie z udzia em soli odladzaj cych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamra ania/rozmra ania  kg/m2

3 D Warto rednia  1,0
przy czym aden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzyma  na rozci ganie przy roz upywaniu

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu T  nie
powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa.

aden pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i nie powinien
wykazywa  obci enia niszcz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania.

3.2.3. Trwa  (ze wzgl du na wytrzyma )

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzia aniu normalnych
warunków zewn trznych zachowuj  zadowalaj  trwa  (wytrzyma ) pod
warunkiem spe nienia wymaga  wytrzyma ci na rozci ganie przy roz upywaniu (pkt
3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporno  na cieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg za . G

normy (na szerokiej tarczy
ciernej)

Pomiar wykonany wg za . H
normy (na tarczy Böhmego)

3 H  23 mm  20000 mm3/5000 mm2

3.2.5. Odporno  na po lizg/po lizgni cie
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Betonowe kostki brukowe wykazuj  zadowalaj  odporno  na
po lizg/po lizgni cie pod warunkiem, e ich górna powierzchnia nie by a szlifowana i/lub
polerowana w celu uzyskania bardzo g adkiej powierzchni.

Je eli wyj tkowo wymagane jest podanie warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie, to nale y zastosowa  metod  badania opisan  w za czniku I normy
i zadeklarowa  warto  minimaln  odporno ci na po lizg/po lizgni cie.

3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.6.1. Wygl d

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z
za cznikiem J normy, nie powinna wykazywa  wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z
za cznikiem J normy, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia (rozdzielenia)
mi dzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe
kostek brukowych i nie s  uwa ane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Je eli kostki brukowe produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to
taka tekstura powinna by  opisana przez producenta.

Je li nie ma znacz cych ró nic w teksturze, zgodno  elementów ocenianych
zgodnie z za cznikiem J normy, powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc .
(Uwaga: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mog  by  spowodowane
nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surowców i przez zmian  warunków
twardnienia, nie s  uwa ane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e by  warstwa cieralna lub
ca y element.

Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych
zgodnie z za cznikiem J normy, powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc .
(Uwaga: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mog  by
spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub przez zmian
warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne).
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D - 06.01.01

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP,
ROWÓW  I  CIEKÓW
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowów i cieków.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach  wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z trwa ym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i cieków
nast puj cymi sposobami:

humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
brukowaniem;
zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
umocnieniem biow óknin ;
umocnieniem  geosyntetykami;
wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia OST nie dotycz  umocnienia zboczy skalnych (z ochron  przed
obwa ami kamieni), skarp wymagaj cych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub
trwale omywanych wod .

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod .

1.4.2. Darnina - p at lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero ni tej i zwi zanej
korzeniami ro linno ci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin  powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby
darnina w sposób trwa y zwi za a si  z pod em systemem korzeniowym. Darniowanie
ko uchowe wykonuje si  na p ask, pasami poziomymi, uk adanymi w rz dach
równoleg ych z przewi zaniem szczelin pomi dzy poszczególnymi p atami. Darniowanie
w krat  (krzy owe) wykonuje si  w postaci pasów darniny uk adanych pod k tem 45o,
ograniczaj cych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wype nia si  ziemi
ro linn  i zasiewa traw .

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci
organicznych.
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1.4.5. Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do
obudowy ro linnej, obejmuj cy dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog szczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umo liwiaj cy dog szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomoc  walca o odpowiednio ukszta towanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmuj cy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, rodków u niaj cych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamie  narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kszta cie
nieregularnym i zaokr glonych kraw dziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zak adzie przemys owym, który po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku.

1.4.10. Biow óknina - mata z w ókna bawe nianego lub bawe nopodobnego, wykonana
technik  w ókninow  z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami
traw     i ro lin motylkowatych, s ca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materia y, wytworzone
technik  tkack , dziewiarsk  lub w ókninow , w tym geotkaniny i geow ókniny) i
pokrewne wyroby jak: georuszty (p askie struktury w postaci regularnej otwartej siatki
wewn trznie po czonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych),
geokompozyty (materia y z one z ró nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery
(gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (p askie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wi kszymi ni  elementy sk adowe, z oczkami po czonymi w ami), geomaty z
siatki (siatki ze struktur  przestrzenn ), geosiatki komórkowe (z ta m tworz cych
przestrzenn  struktur  zbli on  do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni  gruntu ció ki (np. sieczki, stró yn,
trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozj .

1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny
(o podobnych parametrach jak u ywanych do hydroobsiewu), w sk adzie której nie ma
nasion traw i ro lin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana
z p ynnych osadów ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biow ókniny i
geosyntetyków, dora nie zabezpieczaj ca przed erozj  powierzchniow  do czasu przej cia
tej funkcji przez okryw  ro linn .

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub  na 100
kwadratów, ka dy o powierzchni 25 cm2, do okre lania procentowego udzia u gatunków
ro lin, po obsianiu.

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi
niniejsz  OST s :

darnina,
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz ro lin motylkowatych,
brukowiec,
mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane,
biow óknina i materia y do jej przytwierdzania,
geosyntetyki i materia y do ich przytwierdzania,
mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów
konserwacyjnych,
osady ciekowe.

2.3. Darnina

Darnin  nale y wycina  z obszarów po onych najbli ej miejsca wbudowania.
Ci cie nale y przeprowadza  przy u yciu specjalnych p ugów i krojów. P aty lub pasma
wyci tej darniny, w zale no ci od gruntu na jakim b  uk adane, powinny mie  szeroko
od 25 do 50 cm i grubo  od 6 do 10 cm.

Wyci ta darnina powinna by  w krótkim czasie wbudowana.
Darnin , je eli nie jest od razu wbudowana, nale y uk ada  warstwami w stosy,

stron  porostu do siebie, na wysoko  nie wi ksz  ni  1 m. U one stosy winny by
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczaj cych darnin  przed
zanieczyszczeniem, najwy ej przez 30 dni.
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2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszcze  obcych.

W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu
stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom:
a) optymalny sk ad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawarto  potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowo  pH  5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca si  stosowa  mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu,
spe niaj ce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.7. Mech

Mech u ywany przy brukowaniu powinien by  wysuszony, posiada  d ugie
ókna - nie zanieczyszczone traw , li mi i ziemi .

Sk adowanie mchu polega na uk adaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko  stosu
nie powinna przekracza  1 m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by  wykonane z ga zi, erdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by  proste, ostro zaciosane. Grubo  szpilek powinna
wynosi  od 1,5 do 2,5 cm, a d ugo  od 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

wir i mieszanka powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie  rowów i cieków nale y stosowa  zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzyma , kszta t i wymiary elementów powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.

Kraw niki betonowe powinny odpowiada  wymaganiom BN-80/6775-03/04
[13].

2.13. Biow óknina

Biow óknina oraz szpilki i ko ki do jej przytwierdzania powinny odpowiada
wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biow óknina powinna zawiera  mieszank  nasion
zalecon  przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajduj cego si
na umacnianej powierzchni.

Biow óknina powinna by  sk adowana i przechowywana w belach owini tych
foli , w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Pomieszczenie to powinno by  niedost pne dla gryzoni.

Szpilki i ko ki powinny by  wykonane z ga zi, erdzi, obrzynków lub drzewa
szczapowego. Grubo  szpilek powinna wynosi  od 1,5 cm do 2,5 cm, a d ugo  od 25 do
35 cm. Grubo  ko ków powinna wynosi  od 4 cm do 6 m, a d ugo  od 50 cm do 60 cm.
W górnym ko cu ko ki powinny mie  naci cia do nawini cia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biow ókniny powinien spe nia
wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nale y stosowa
geosyntetyki okre lone w dokumentacji projektowej, np.:
- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie prz dzy, w ókien,

filamentów, ta m) i geow ókniny (warstwa runa lub w óknin po czonych si ami tarcia
lub kohezji albo adhezji),

- ste geosiatki bezw ze kowe, tj. p askie struktury w postaci siatki o ma ym oczku,
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materia y z one z ró nych geosyntetyków,
- geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbli one wygl dem do plastra miodu,
- geomaty z siatki, tj. materia y geosyntetyczne w postaci siatki ze struktur  przestrzenn

(odmian  jest geomata darniowa z wcze niej wyhodowan  traw  do natychmiastowego
utworzenia ro linnego pokrycia skarpy).

Ka dy zastosowany geosyntetyk powinien posiada  aprobat  techniczn , wydan
przez uprawnion  jednostk .

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie
charakterystyk  zgodn  z aprobat  techniczn  oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST. Zaleca si , aby geosyntetyki by y odporne na dzia anie wilgoci,
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promieniowanie s oneczne, starzenie si , bez rozdar , dziur i przerw ci ci, z
odpowiedni  wytrzyma ci  na rozci ganie i rozerwanie i odporno ci  na dzia anie
mikroorganizmów wyst puj cych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mog  by  sk adowane
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nale y chroni  przed
zamoczeniem wod , zapyleniem i przed dzia aniem s ca. Przy sk adowaniu
geosyntetyków nale y przestrzega  zalece  producentów.

Rolki mog  by  wy adowane r cznie lub za pomoc urawi i adowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sk ada  si  z:
- przefermentowanych osadów ciekowych,
- kompozycji nasion traw i ro lin motylkowatych,
- ció ki, tj. substancji poprawiaj cych struktur  pod a i os aniaj cych kie kuj ce

nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin, stru yn, konfetti),
- popio ów lotnych, spe niaj cych rol  nawozów o wyd onym dzia aniu oraz

odkwaszania,
- nawozów mineralnych, np. gdy osady ciekowe maj  ma  warto  nawozow .

Dopuszcza si , po zaakceptowaniu przez In yniera, stosowanie mieszaniny, w
której zamiast osadów ciekowych i popio ów lotnych znajduje si  woda i substancje
zabezpieczaj ce pod e przed wysychaniem i erozj  (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osady ciekowe powinny pochodzi  z oczyszczalni komunalnych i powinny by
przefermentowane lub kompostowane, a zawarto  metali ci kich nie mo e przekroczy
na 1 kg suchej masy: 1500 mg o owiu, 50 mg kadmu, 25 mg rt ci, 500 mg niklu oraz 2500
mg chromu.

Sk ad  mieszanek traw, uzale niony od rodzaju gruntu, mo e by  przyjmowany
wed ug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona ro lin powinny spe nia  wymagania PN-R-
65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowiada  wymaganiom wytycznych technicznych
[15], a popio y lotne PN-S-96035:1997 [11].

Ramowy sk ad mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien by  nast puj cy:
- przefermentowane osady ciekowe            od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej

masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw
i ro lin motylkowatych             od 0,018 do 0,03 kg,
- ció ka (sieczka, stru yny, substrat torfowy)       od 0,06   do 0,10 kg,
- popio y lotne             od 0,08   do 0,14 kg,
- nawozy mineralne (NPK)             od 0,02   do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji szczegó owy sk ad mieszaniny
na podstawie:
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- orzeczenia wydanego po badaniach sk adników mieszaniny z gruntem w
specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej
uprawnionej jednostce, wzgl dnie,

- wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku do wiadczalnym)
utworzonym na umacnianej powierzchni.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek,
ew. walców g adkich, ebrowanych lub ryflowanych,
ubijaków o r cznym prowadzeniu,
wibratorów samobie nych,

yt ubijaj cych,
ew. sprz tu do podwieszania i podci gania,
hydrosiewnika z ci gnikiem oraz osprz tu do agrouprawy (np. w óki obr czowo-
pier cieniowej, brony chwastownika - zgrzeb a, wa ow óki),
cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc
niedost pnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Transport darniny

Darnin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych przed obsypaniem si  ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy
oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem.
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4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

4.2.4. Transport mchu

Mech mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materia ów z drewna

Szpilki, paliki i pale mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu

Cement nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.8. Transport biow ókniny

Biow óknin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczaj cych przed zawilgoceniem.

4.2.9. Transport geosyntetyków

Geosyntetyki mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczaj cych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i
na wietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si  w rodku transportowym,
chemikaliami lub t uszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi , rozci  lub je
zanieczy ci , z uwzgl dnieniem zalece  producenta.

4.2.10. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  wytrzyma
co najmniej 0,75 RG.

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalni cieków mo na transportowa  do miejsca
obsiewu:
- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemno ci do 10,0 m3,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposa onymi w pompy pró niowe (na odleg ci

do oko o 5 km),
- w specjalnych zbiornikach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej
kraw dzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna si ga  poza górn  kraw  skarpy i poza
podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo  pokrycia ziemi  urodzajn  powinna wynosi  od 10 do 15 cm po
moletowaniu i zag szczeniu,  w zale no ci od gruntu wyst puj cego na powierzchni
skarpy.

W celu lepszego powi zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nale y wykonywa  rowki poziome lub pod k tem 30o do 45o o g boko ci od 3 do
5 cm, w odst pach co 0,5 do 1,0 m. U on  warstw  ziemi urodzajnej nale y zagrabi
(pobronowa ) i lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw  i ro linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw
i ro lin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ciekowymi za pomoc

osprz tu agrouprawowego, aby uzyska  zawarto  cz ci organicznych warstwy co
najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro lin motylkowatych
i bylin w ilo ci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków
siedliskowych (rodzaju pod a, wystawy oraz pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsian  powierzchni  tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod  mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane
powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dora nie zabezpiecza przed erozj
powierzchniow  do czasu przej cia tej funkcji przez okryw  ro linn .

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna mo e by  wykonana z biow ókniny,
geosyntetyków,  z p ynnych osadów ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np.
metod  mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni  gruntu ció ki (np. sieczki,
stró yn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsj  asfaltow ) w celu ochrony przed
wysychaniem i erozj , w ilo ci od 0,03 do 0,05 kg/m2.
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Zaleca si  wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych
skarpach, które jeszcze w stanie surowym powinny by  niezw ocznie zabezpieczone przed
erozj . W ciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno
by  wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nale y wykonywa  wczesn  wiosn  do ko ca maja oraz we
wrze niu, a w razie konieczno ci w pa dzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by  dok adnie wyrównana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstw  ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nale y polewa  wod  w godzinach
popo udniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mo na stosowa  inne zabiegi chroni ce
dar  przed wysychaniem, zaakceptowane przez In yniera.

5.5.1. Darniowanie ko uchowe

Dar  uk ada si  pasami poziomymi, rozpoczynaj c od do u skarpy. Pas dolny
powinien by  oparty o element zabezpieczaj cy podstaw  skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by  zag biony w dno rowu
lub  teren  na  g boko  od  5  do  8  cm.  Pasy  darniny  nale y  uk ada  tak,  aby  ci le
przylega y do siebie, ale nie zachodzi y na siebie. Powsta e szpary nale y wype ni
odpowiednio przyci tymi kawa kami darniny. U on  darnin  nale y uklepa
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylega a ci le do pod a.

Wykonuj c darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu bardzo stromym, p aty darniny nale y przybi  szpilkami, w ilo ci nie mniejszej
ni  16 szt./m3 i nie mniej ni  2 szt. na p at.

5.5.2. Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat  wykonuje si  na wysokich nasypach
(powy ej 3,5 m). Darniowanie w krat  nale y wykonywa  pasami nachylonymi do
podstawy skarpy pod k tem 45o, krzy uj cymi si  w taki sposób, aby tworzy y nie pokryte
darnin  kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacj  projektow  i SST.

one w krat  p aty darniny nale y uklepa  ubijakiem i przybi  do pod a szpilkami.
Pola okienek powinny by  obsiane mieszank  traw spe niaj  wymagania PN-R-

65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si  przy nachyleniu skarp wy szym od 1:1,5 oraz
w celu zabezpieczenia przed silnym dzia aniem strumieni przep ywaj cej wody.

5.6.1. Przygotowanie pod a

Pod e pod brukowiec nale y przygotowa  zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.6.2. Podk ad
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Podk ad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo ci od 10 cm do 15 cm.
Podk ad z grubszego kruszywa nale y uk ada  „pod sznur”, natomiast z drobniejszego
kruszywa, daj cego si  wyrównywa  przeci ganiem aty, „pod at ”. Po u eniu podk adu
nale y go lekko uklepa , ale nie ubija .

Przy umocnieniu rowów i cieków na warstwie podk adu z kruszywa mo na
 warstw  zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubo ci od 3 cm do 5

cm.

5.6.3. Kraw niki betonowe

Kraw niki betonowe stosuje si  do umocnienia podstawy skarpy. Kraw niki
uk ada si  „pod sznur” tak, aby ich górne kraw dzie wystawa y ponad projektowany
poziom dna lub skarpy. Kraw niki uk ada si  bezpo rednio na wyrównanym pod u lub
na podk adzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisad  (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si  na gruntach s abych,
plastycznych, ust puj cych pod naciskiem skrajnych brukowców lub kraw ników.

Pale  nale y  wbija  „pod  sznur”  równo  z  poziomem  górnej  warstwy  bruku.
Szeroko  szczelin mi dzy palami nie powinna przekracza  1 cm.

5.6.5. Uk adanie brukowca

Brukowiec nale y uk ada  na przygotowanym podk adzie wg pktu 5.6.2.
Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na palikach na wysoko  od  2 cm do 4 cm
nad projektowany poziom powierzchni. Uk adanie brukowca nale y rozpocz  od
uprzednio wykonanych oporów-kraw ników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporów nie przewiduje, nale y w pierwszej kolejno ci, po linii obwodu umocnienia,

 brukowce najwi ksze. Brukowiec nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy
siednimi warstwami mija y si  i nie przekracza y 3 cm, a najwi kszy wymiar brukowca

by  skierowany w podk ad.
Po u eniu brukowca szczeliny nale y wype ni  kruszywem i powierzchni  ubi

do osi gni cia wymaganego poziomu. W przypadku uk adania brukowca na podk adzie z
kruszywa i mchu, szczeliny nale y dok adanie wype ni  mchem, a nast pnie kruszywem
i powierzchni  ubi  do osi gni cia wymaganego poziomu.

W przypadku uk adania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roz onej
na podk adzie z kruszywa, szczeliny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o
stosunku 1:2. W okresie wi zania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni  bruku
nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
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5.7. Uk adanie elementów prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
i rowów s :

yty ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
yty ciekowe betonowe - typ trójk tny wg KPED-01.05 [14],

prefabrykaty cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
Pod e, na którym uk adane b  elementy prefabrykowane, powinno by

zag szczone do wska nika Is = 1,0. Na przygotowanym pod u nale y u  podsypk
cementowo-piaskow  o stosunku 1:4 i zag ci  do wska nika Is = 1,0. Elementy
prefabrykowane nale y uk ada  z zachowaniem spadku pod nego i rz dnych cieku
zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST.

Spoiny pomi dzy p ytami nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o
stosunku 1:2 i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biow óknin

5.8.1. Zasady ogólne

Umacnianie powierzchni biow óknin  powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-
12074:1998 [4].

5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by  wyrównana i oczyszczona z kamieni,
korzeni, z rozkruszonymi bry ami gruntu; gleby o odczynie kwasowo ci pH > 5,5 powinny
by  potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny by  przykryte warstw  ziemi
urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zale no ci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uk adanie biow ókniny na skarpach wykopów

Na skarpach wykopów biow óknina powinna by  rozwijana z beli równolegle do
dolnej skarpy i przymocowywana do pod a szpilkami na jej brzegu w zasadzie w
odst pach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wi kszym od 1:2 i przy
szeroko ci w ókniny wi kszej ni  1,0 m nale y przymocowywa  szpilkami w odst pach od
1 m do       1,5 m tak e rodek pasa. Brzegi pasów biow ókniny powinny by  uk adane na
zak adk  szeroko ci 0,1 m. Wierzcho ki wbitych szpilek nie powinny wystawa  ponad
biow óknin  wi cej ni  2 cm. Biow óknin  nale y rozwija  i uk ada  lu no, zostawiaj c
oko o 5% zapasu d ugo ci na kurczenie si  po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp
wykopów  pasem o szeroko ci wi kszej ni  1,0 m, nale y formowa  w biow ókninie
poziome fa dy, u atwiaj ce zatrzymywanie si  ziemi po jej przysypaniu. W przypadku
szeroko ci skarpy wi kszej ni  3 m, zaleca si  uk adanie biow ókniny pasami pionowymi
(jak na skarpach nasypów).

5.8.4. Uk adanie biow ókniny na skarpach nasypów

Na skarpach nasypów wyrównan  powierzchni  skarpy nale y pokry  warstw
ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biow óknin  nale y uk ada  prostopadle do górnej
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kraw dzi skarpy, wykonuj c w  odst pach 1 m poziome fa dy biow ókniny szeroko ci 3
cm, zabezpieczaj ce przed zsuwaniem si  ziemi pokrywaj cej w óknin  i umo liwiaj ce
kurczenie si  biow ókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu nale y
pozostawi  zapas biow ókniny d ugo ci 0,5 m. Zapas ten nale y wykorzysta  do
zakotwiczenia biow ókniny w rowkach g boko ci 0,2 m. W przypadku uk adania
biow ókniny na ca ej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zb dne.
Biow óknin  zaleca si  uk ada  i mocowa  na skarpie z drabiny o d ugo ci równej
szeroko ci skarpy u onej na ko kach, listwach lub erdziach, co zapobiega naruszeniu
wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza si  chodzenia po wyrównanej powierzchni
skarpy przed u eniem biow ókniny, ani po jej u eniu. S siednie pasy biow ókniny
powinny zachodzi  na siebie pasem szeroko ci 0,1 m. W pas ten nale y wbi  szpilki
mocuj ce biow óknin  w odst pach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzcho ki wbitych szpilek nie
powinny wystawa  ponad biow óknin  wi cej ni  2 cm. W przypadku gdy nachylenie
skarpy jest wi ksze ni  1:2, a jej szeroko  wi ksza ni  3 m, oprócz szpilek zaleca si  u
ko ków usytuowanych w poziomych rz dach, w rodku pasów biow ókniny. Ko ki nale y
cz ciowo wbi , pozostawiaj c 0,1 m jego d ugo ci. Na zaci cia nale y nawin  sznurek
polipropylenowy i wbi  ko ki równo z terenem, dociskaj c w óknin  do skarpy.
Bezpo rednio po u eniu i umocowaniu pasa biow ókniny nale y przysypa  j , z drabiny,
warstw  ziemi urodzajnej o mi szo ci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi piel gnacyjne

Piel gnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych
biow óknin  przez 30 dni, a przy braku opadów do sze ciu tygodni. Zraszanie nale y
wykonywa  zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest
polewanie z w a bez urz dze  rozpryskuj cych wod . Do czasu powstania zwartego
zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny by  zalewane d ej ni  3 dni. W
przypadku kni cia traw po ich wzej ciu, konieczne jest uzupe nienie gleby przez
nawo enie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu
wegetacyjnego nale y wykonywa  koszenie piel gnacyjne, po wyro ni ciu traw do
wysoko ci 20 cm, a skoszon  traw  usuwa  z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada  ustaleniom dokumentacji
projektowej.

enie geosyntetyków na skarpie powinno by  zgodne z zaleceniami
producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych -
zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ci gu.

Foli , w któr  s  zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca si  zdejmowa
bezpo rednio przed uk adaniem. W celu uzyskania mniejszej szeroko ci rolki mo na j
przeci  pi .

Z powierzchni skarpy nale y usun  przedmioty mog ce spowodowa
uszkodzenie geosyntetyków, np. ga zie, korzenie, gruz, ostre ziarna t ucznia, grudy, bry y
gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by  wyrównana, zw aszcza nale y
wype ni  zag bienia i wyrwy powsta e po rozmyciu przez deszcz.
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Rozpakowanie rulonów powinno nast powa  pojedynczo, bezpo rednio przed ich
uk adaniem na przygotowanym pod u gruntowym. Przy wi kszym zakresie robót zaleca
si  wykonanie projektu (rysunku), ilustruj cego sposób uk adania i czenia rulonów, ew.
szeroko ci zak adek, mocowania do pod a itp.

Geosyntetyki na skarpach mo na uk ada  r cznie, za pomoc urawia lub przez
rozwijanie ze szpuli. Po u eniu, jak równie  przy silnym wietrze w czasie uk adania,
geosyntetyki nale y chroni  przed podrywaniem, przytwierdzaj c je za pomoc  ko ków
mocuj cych lub obci aj c punktowo materia em, który ma by  na nich u ony lub w
inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest sta e mocowanie
geosyntetyków do gruntu, mo na tego dokona  np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa
sztucznego), klamrami lub gwo dziami wbijanymi przez podk adk  w paliki uprzednio
umieszczone w gruncie.

Uk adanie geosyntetyków na skarpie mo na wykonywa , w zale no ci od zalece
producenta:
a) równolegle do kraw dzi skarpy, rozpoczynaj c od do u skarpy ku górze, zwracaj c

uwag , aby pasmo le ce wy ej przykrywa o pasmo le ce ni ej,
b) od góry ku do owi, rozwijaj c rulony po linii najwi kszego spadku z odpowiednimi

zak adkami, zwykle kotwi c je u góry i do u skarpy w rowach kotwi cych,
wype nionych zag szczonym gruntem.

Przy uk adaniu geosyntetyków nale y unika  jakichkolwiek przeci ga  lub
przesuni  rozwini tej beli, mog cych spowodowa  uszkodzenie materia u.

Po czenia rozwini tych rulonów powinny by  wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta geotekstylii, w postaci: lu nego zak adu o ustalonej jego szeroko ci lub
zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Zale nie od rodzaju materia u, geosyntetyk uk ada si , zgodnie z instrukcj
producenta, przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wed ug punktów 5.2
i 5.3, lub hydroobsiewie wed ug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mo e by  wykonywany wy cznie przez przedsi biorstwa
posiadaj ce do wiadczenie w tej technologii umacniania skarp i rowów.

Materia y u ywane do hydroobsiewu powinny odpowiada  wymaganiom pktu 2,
a sprz t - pktu 3.

Je li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka próbnego (poletka do wiadczalnego)
to co najmniej na 40-60 dni przed rozpocz ciem robót (w zale no ci od rodzaju gruntu,
siedliska, temperatury powietrza, mo liwo ci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek
w celu stwierdzenia prawid owo ci przyj tego sk adu mieszaniny do hydroobsiewu
i równomierno ci pokrycia umacnianej powierzchni traw . Do próby Wykonawca
powinien u  materia ów i sprz tu takich, jakie b  stosowane w czasie robót
umacniaj cych. Odcinek próbny powinien sk ada  si  co najmniej z dwóch poletek o
powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. pó nocnej) i
niezacienionej (np. po udniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy u yciu osadów ciekowych nie mo na wykonywa  w strefach
uj  wody oraz w odleg ci mniejszej ni  20 m od budynków i k pielisk.
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Hydroobsiew powinien by  wykonany mo liwie w najkrótszym czasie po
zako czeniu robót ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 pa dziernika oraz, w razie
potrzeby,  tu  po pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew nale y wykonywa  przy obsiewie:
a) gruntów humusowanych i yznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadów

ciekowych (min. 12 l/m2) o zawarto ci  4-6% suchej masy, z dodatkiem ció ki i
nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy),

b) gruntów ubogich i bezglebowych, z dawk  odwodnionych osadów ciekowych
zwi kszon  do 30 l/m2 przy zawarto ci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kie kowania nasion i w
okresie pocz tkowego rozwoju ro lin. Podlewanie mo e by  potrzebne podczas

ugotrwa ej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.
Do zabiegów piel gnacyjnych (pratotechnicznych) nale y: koszenie (po

wschodach), u nianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz cinanie
nierówno ci, k p oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzej ciu ro lin, czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by
wi ksza ni  2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza  0,2 m2. Na zaro ni tej powierzchni nie
mog  wyst powa  wy obienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie
ma widocznych szczelin i obsuni , czy poszczególne p aty darniny nie wyró niaj  si
barw  charakteryzuj  jej nieprzydatno  oraz czy szpilki nie wystaj  ponad
powierzchni .

Na powierzchni ok. 1 m2  nale y sprawdzi  dok adno  przylegania
poszczególnych p atów darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jako ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. cis  u enia uwa a si  za dostateczn , je li
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przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wi cej ni  4%
powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jako ci umocnie  elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wska nika zag szczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchy ka  2 cm,
odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1
cm,
równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony at
2 m - 1 cm,
dok adno ci wype nienia szczelin mi dzy prefabrykatami - pe na g boko .

6.6. Kontrola jako ci umocnienia powierzchni biow óknin

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi atest
wyrobu, stwierdzaj cy charakterystyk , sk ad mieszanki nasion ro lin i typ siedliska, dla
którego przeznaczona jest biow óknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogl dzin zewn trznych
i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jako ci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi
dokumenty dopuszczaj ce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodno ci).

Wszystkie nades ane materia y geotekstylne nale y sprawdzi  w zakresie
widocznych wad technologicznych i uszkodze  mechanicznych, decyduj c o ich
ewentualnym zastosowaniu po usuni ciu wad (np. przez na enie lub naszycie at z
zak adem).

W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
wyrównanie pod a i usuni cie z niego przedmiotów mog cych uszkadza
geosyntetyki,
poprawno  rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich uk adania i

czenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uk adania,
naniesienie humusu i obsianie traw  lub wykonanie hydroobsiewu,
równomierno  zadarnienia i równo  powierzchni umocnionej.

Jako  wykonanego umocnienia powinna odpowiada  wymaganiom punktów 2 i
5 specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jako ci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi wyniki
bada  sk adników mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego
odcinka próbnego.
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Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada  wymaganiom
okre lonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym e ocen  udania si  zasiewu nale y
przeprowadzi , gdy trawy s  w fazie co najmniej trzech lub czterech listków. Wówczas
zasiana ro linno  powinna by  rozmieszczona równomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywaj c go nie mniej ni  60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudno ci z okre leniem g sto ci porostu przez ogl dziny, nale y
przeprowadza  badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesi ciu losowo wybranych
miejscach.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biow óknin
i geosyntetykami,
m (metr) u onego cieku z elementów prefabrykowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST
i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Plantowanie powierzchni poboczy i trawników, grunt kat. III z humusowaniem
i obsianiem traw  z dowozem ziemi urodzajnej z odleg ci 15 km grubo  humusu 5
cm

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biow óknin  i geosyntetykami obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materia ów,
ew. piel gnacja spoin,
uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m u onego cieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
ew. wykonanie koryta,
dostarczenie i wbudowanie materia ów,

enie prefabrykatów,
piel gnacja spoin,
uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1.   PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
  4.   PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie

powierzchni biow óknin . Wymagania i badania przy odbiorze
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody

bada
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania

i ocena zgodno ci
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powro nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn

rolniczych
  9.   PN-R-65023:1999 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popio y lotne
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki
i obrze a chodnikowe

10.2. Inne materia y

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.
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15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci:

znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo ci,
znaków uzupe niaj cych i tabliczek do znaków drogowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Sta y znak drogowy pionowy - sk ada si  z lica, tarczy z uchwytem monta owym
oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku -   p aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób
trwa y umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo e by  wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
pow okami ochronnymi  zapewniaj cymi jako  i trwa  wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku -   przednia cz  znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesion  tre ci , wykonan  technik  druku sitowego, wyklejan  z
transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt monta owy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed
korozj , s cy do zamocowania w sposób roz czny tarczy znaku do konstrukcji
wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe
(wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym - wspó dro nym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy,
kratownice, wysi gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci
zmiennych i sta ych dzia aj cych na konstrukcj  i zamontowane na niej znaki lub tablice.
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1.4.7 Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy o wietlany - znak, którego lico jest o wietlane ród em wiat a
umieszczonym na zewn trz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesi cy od daty produkcji.

1.4.10 Znak u ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres d szy ni  3 miesi ce od daty produkcji.

1.4.11 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znaków drogowych powinien posiada  dla swojego wyrobu aprobat
techniczn , certyfikat zgodno ci nadany mu przez uprawnion  jednostk  certyfikuj ,
znak budowlany „B” i wystawion  przez siebie deklaracj  zgodno ci, zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków
drogowych powinny posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk
oraz deklaracje zgodno ci wystawion  przez producenta. S upki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny mie  deklaracje zgodno ci z odpowiednimi normami.

W za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz
urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],
podano szczegó owe informacje odno nie wymaga  dla znaków pionowych.

2.3. Materia y stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by
wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
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inne rozwi zania zaakceptowane przez In yniera.
Dla fundamentów nale y opracowa  dokumentacj  techniczn  zgodn  z

obowi zuj cymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale y

wykona  z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-
1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nale y wykona   zgodnie z norm  PN-B-03264:1984 [7].
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale y wykona   zgodnie z norm  PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów nale y wykona  na g boko  poni ej
przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona  zgodnie z
dokumentacj  projektow  uwzgl dniaj  wymagania postawione w PN-EN 12899-
1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale , zgodnie z propozycj
Wykonawcy zaakceptowan  przez In yniera.

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale y zaprojektowa  i wykona  w
sposób gwarantuj cy stabilne i prawid owe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowa  opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgl dniaj ce strefy obci enia wiatrem dla okre lonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji
uzale nione s   od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo ci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta in ynierii ruchu,
gdzie wyst puje  szczególne niebezpiecze stwo bezpo redniej kolizji z konstrukcj
wsporcz , usytuowanie i jej dobór wymagaj  oddzielnych rozwi za  projektowych
spe niaj cych warunek bezpiecze stwa dla u ytkowników dróg. W takich przypadkach
nale y stosowa  konstrukcje zabezpieczaj ce bierne bezpiecze stwo kategorii HE, zgodne
z PN-EN 12 767:2003 [15].

Wyró nia si  trzy kategorie biernego bezpiecze stwa dla konstrukcji wsporczych:
- poch aniaj ca energi  w wysokim stopniu (HE),
- poch aniaj ca energi  w niskim stopniu (LE),
- nie poch aniaj ca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-
74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez In yniera.

Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w
postaci usek, p kni , zwalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci,
pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach
dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.

Ko ce rur powinny by  obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach:

dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln  odchy  10 mm,



168

wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z
naddatkiem 5 mm na ka de ci cie i z dopuszczaln  odchy  dla ca ej d ugo ci
wielokrotnej, jak dla d ugo ci dok adnych.

Rury powinny by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza  1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.

Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by  dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj cym. Rury powinny by  cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Kszta towniki

Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-91/H-93010 [23].
Powierzchnia kszta townika powinna by  charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad jak widoczne uski, p kni cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s
usuni te wady przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia
powinna mie agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e
zmniejszy  si  poza dopuszczaln  doln  odchy  wymiarow  dla kszta townika.

Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika.
Powierzchnia ko ców kszta townika nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie ,

kni  i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci

mechaniczne wed ug aktualnej normy uzgodnionej pomi dzy Zamawiaj cym i wytwórc .

2.4.4. Pow oki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spe nia  wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN
10240:2001 [12a]. Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna wynosi  60 m.

Powierzchnia pow oki powinna by  ci a i jednorodna pod wzgl dem
ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub
odstawanie pow oki od pod a.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj  wsporcz

Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog , k adki dla
pieszych, s upy latar  itp.), tak e elementów s cych do zamocowania znaków na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwa ci znaku
uzgodniony z odbiorc . Przedmiotem gwarancji s  w ciwo ci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementów mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, s cych do
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo e by  wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych
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i wysi gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka dej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwa ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi  10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne

Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku,
a tak e sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia ywanie
wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych

warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas
trwa ci znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostawc .

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li ,
uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e
udost pni  na yczenie odbiorcy:
a) instrukcj  monta u znaku,
b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcj  utrzymania znaku.

Trwa  znaku powinna by  co najmniej równa trwa ci zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi   dla znaków z foli  typu 1 – 7 lat, z foli
typu 2 – 10 lat, z foli  pryzmatyczn  – 12 lat.

2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by  wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14]
lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
innych materia ów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna by  wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
blachy aluminiowej o grubo ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubo  warstwy pow oki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
mo e by  mniejsza ni  28 m (200 g Zn/m2).

Znaki i tablice powinny spe nia  nast puj ce wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie
Klasa wg

PN-EN 12899-1:
2005 [16]

Wytrzyma  na
obci enie si  naporu
wiatru

kN m-2  0,60 WL2

Wytrzyma  na
obci enie skupione

kN  0,50 PL2

Chwilowe
odkszta cenie
zginaj ce

mm/m  25 TDB4

Chwilowe
odkszta cenie skr tne

stopie  m  0,02
 0,11
 0,57
 1,15

TDT1
TDT3
TDT5

  TDT6*
Odkszta cenie trwa e mm/m  lub

stopie  m
20 % odkszta cenia
chwilowego

-

Rodzaj kraw dzi
znaku

- Zabezpieczona, kraw
oczona, zaginana,

prasowana lub
zabezpieczona profilem
kraw dziowym

E2

Przewiercanie lica
znaku

- Lico znaku nie mo e by
przewiercone z adnego
powodu

P3

* klas  TDT3 stosuje si  dla tablic na 2 lub wi cej podporach, klas  TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klas  TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas  TDT6 dla
tablic na konstrukcjach wysi gnikowych

Przyj to zgodnie z tablic  1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa
WL2), chwilowe odkszta cenie zginaj ce, zarówno znak, jak i sam  tarcz  znaku nie mo e
by  wi ksze ni  25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania:
kraw dzie tarczy  znaku powinny by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich
podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku,
powierzchnia czo owa tarczy znaku powinna by  równa – bez wgi , pofa dowa  i
otworów monta owych. Dopuszczalna nierówno  wynosi 1 mm/m,
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podwójna gi ta kraw   lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile monta owe
powinny  usztywni   tarcz  znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1
by y spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u  do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % odkszta cenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie,
tylna powierzchnia tarczy powinna by  zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi pow okami chemicznymi oraz pow ok  lakiernicz  o grubo ci min. 60 µm
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pó matowych w
kolorze RAL 7037; badania nale y wykonywa  zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-
76/C-81521 [1] w zakresie odporno ci na dzia anie mg y solnej oraz wody.

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spe nia  dodatkowo
nast puj ce wymagania:

naro niki znaku i tablicy powinny by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy
wielko ci tego promienia nie wskazano,

czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd
poziomej lub pionowej kraw dzi  powinno by  wykonane w taki sposób, aby nie
wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  przez naklejenie na tarcz  znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki
drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego klasy
U nie odblaskowe, nie s  dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaj ca powrotnie) powinna spe nia  wymagania okre lone
w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno by  wykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o w ciwo ciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub
typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczególnych typów folii,
do nanoszenia barw innych ni  bia a mo na stosowa : farby transparentne do
sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe
posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kszta ty z folii
odblaskowych barwnych,
dopuszcza si  wycinanie kszta tów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
kraw dzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszcza si  stosowania folii o okresie trwa ci poni ej 7 lat do znaków sta ych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwa ci mog  by  wykorzystywane do znaków
tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno ci z za cznikiem nr 1 do
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rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych
warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocz tkowa warto  wspó czynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedur  zawart  w CIE No.54 [29], u ywaj c
standardowego iluminanta A, powinna spe nia  odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.

Wspó czynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj tkiem
bia ego, nie powinien by  mniejszy ni  70 % warto ci podanych w tablicy 2 dla znaków z
foli  typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacj  CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spe nia  minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwi kszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w
geometrii 45/0 wspó rz dne chromatyczno ci i wspó czynnik luminancji  powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2.  Wymagania dla wspó czynnika luminancji  i wspó rz dnych
chromatyczno ci x, y oraz wspó czynnika odblasku R’

Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania

1 Wspó czynnik odblasku R’ (k t
wietlenia 5o, k t obserwacji

0,33o) dla folii:
- bia ej
- tej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- br zowej
- pomara czowej
- szarej

cd/m2lx typ 1

 50
 35
10
 7
 2

 0,6
 20
 30

typ 2

 180
 120
  45
  21
  14
   8
  65
  90

2 Wspó czynnik luminancji  i
wspó rz dne chromatyczno ci x,
y *) dla folii:
- bia ej
- tej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- br zowej
- pomara czowej
- szarej

- typ 1

 0,35
 0,27
 0,05
 0,04
 0,01

0,09  0,03
 0,17

0,18  0,12

typ 2

 0,27
 0,16
 0,03
 0,03
 0,01

0,09  0,03
 0,14

0,18  0,12
*) wspó rz dne chromatyczno ci x, y w polu barw wed ug tablicy 3
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Tablica 3. Wspó rz dne punktów naro nych wyznaczaj cych pola barw

Wspó rz dne chromatyczno ci punktów naro nych
wyznaczaj cych pole barwy

ród o wiat a D65, geometria pomiaru 45/0 o)
Barwa folii

1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335Bia a
y 0,355 0,305 0,325 0,375
x 0,522 0,470 0,427 0,465ta typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534
x 0,545 0,487 0,427 0,465ta typ 2 folii y 0,454 0,423 0,483 0,534
x 0,735 0,674 0,569 0,655Czerwona y 0,265 0,236 0,341 0,345
x 0,078 0,150 0,210 0,137Niebieska
y 0,171 0,220 0,160 0,038
x 0,007 0,248 0,177 0,026Zielona y 0,703 0,409 0,362 0,399
x 0,455 0,523 0,479 0,558Br zowa y 0,397 0,429 0,373 0,394
x 0,610 0,535 0,506 0,570Pomara czowa y 0,390 0,375 0,404 0,429
x 0,350 0,300 0,285 0,335Szara y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by  równa, g adka, bez rozwarstwie ,
cherzy i  odkleje  na kraw dziach. Na powierzchni mog  wyst powa  w obr bie jednego

pola rednio nie wi cej ni  0,7 b dów na powierzchni (kurz, p cherze) o wielko ci
najwy ej 1 mm. Rysy nie maj  prawa wyst pi .

Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku powinien uniemo liwia  jej
od czenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które
mog  powsta  przy nanoszeniu farby na odblaskow  powierzchni  znaku, nie by y wi ksze
ni  podane w p. 2.6.3.

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by  wolne od smug i cieni.
Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by

odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram  z profilu ceowego.
Pow oka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by

równa, g adka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
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2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach

Sprawdzenie rub  mikrometryczn :
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi  - 0,14 mm,
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi  - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich

Dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 µm
wynosi 15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do
0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
wymiary  dla  tarcz  znaków  o  powierzchni  <  1m2 podane w opisach szczegó owych
za cznika nr 1 [25] s   nale y powi kszy  o 10 mm i wykona  w tolerancji
wymiarowej  5 mm,
wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach
szczegó owych za cznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale y
powi kszy  o 15 mm i wykona  w tolerancji wymiarowej  10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz  1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz  2 mm,
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci   w
ka dym  kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie mo e wyst powa  wi cej ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o
wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest
wyst powanie jakichkolwiek zarysowa  powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si  do 2 usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni
1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  do 3 zarysowa  o szeroko ci
nie wi kszej ni  0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni  10 cm. Na ca kowitej

ugo ci znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i
ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie zniekszta caj

tre ci znaku.
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Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2 ka de  -  w  liczbie  nie  wi kszej  ni  pi  na
powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm2

ka de - w liczbie nie wi kszej ni  8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego
lub wielkiego (w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku
wyst powania takiego zniekszta cenia znak musi by  bezzw ocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys,
si gaj cych przez warstw  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku
na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajduj cych si  w okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy
znaku nie mo e wyst powa .

Wymagana jest taka wytrzyma  po czenia folii odblaskowej z tarcz  znaku,
by po zgi ciu tarczy o 90o przy promieniu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie
uleg o ono zniszczeniu.

2.6.4   Obowi zuj cy system oceny zgodno ci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobat  techniczn  mo e by
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie
odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent
dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z aprobat  techniczn  i
oznakowa  wyrób budowlany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
[26] oceny zgodno ci wyrobu z aprobat  techniczn  dokonuje producent, stosuj c
system 1.

2.7. Znaki pod wietlane

2.7.1. Wymagania ogólne dotycz ce znaków pod wietlanych

Znaki drogowe pod wietlane wykonuje si  jako urz dzenia, których integralnym
sk adnikiem jest oprawa o wietleniowa wbudowana w znak - os oni ta licem znaku z
materia u przepuszczaj cego wiat o.

Oprawy o wietleniowe powinny by  zgodne z norm  PN-EN 60598-2:2003(U)
[20].

Znak drogowy pod wietlany musi mie  umieszczone w sposób trwa y oznaczenia
przewidziane na naklejce wed ug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:
a) napi cia znamionowego zasilania, b) rodzaju pr du, c) liczby typu i mocy znamionowej
róde wiat a, d) symbolu klasy ochronno ci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e)

symbolu IP stopnia ochrony odporno ci na wnikanie wilgoci i cia  obcych.
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2.7.2. Lico znaku pod wietlanego

Lico znaku powinno by  tak wykonane, aby nie wyst powa y niedok adno ci w
postaci p cherzy, p kni  itp. Niedopuszczalne s  lokalne nierówno ci oraz cz stki
mechaniczne zatopione w warstwie pod wietlanej.

2.8. Znaki o wietlane

2.8.1. Wymagania ogólne dotycz ce znaków o wietlanych

Znaki drogowe o wietlane wykonuje si  jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem
sprz ona jest w sposób sztywny oprawa o wietleniowa, o wietlaj ca w nocy lico znaku.
Oprawa umieszczona jest na zewn trz znaku.

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z
materia ów odblaskowych, znak musi spe nia  dodatkowo wymagania okre lone w
punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy musz  spe nia  wymagania okre lone w punkcie
2.7.1.

2.8.2. Lico znaku o wietlonego
Wymagania dotycz ce lica znaku o wietlanego ustala si  jak dla znaku

pod wietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materia y do monta u znaków

Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp.
powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów.

czniki mog  by  dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zale no ci od ich wielko ci. czniki powinny by
ocynkowane ogniowo lub wykonane z materia ów odpornych na korozj  w czasie nie
krótszym ni  tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Prefabrykaty betonowe powinny by  sk adowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym pod u. Prefabrykaty nale y uk ada  na podk adach z zachowaniem
prze witu minimum 10 cm mi dzy pod em a prefabrykatem.

Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed
uszkodzeniami.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprz t do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym,
betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
rodków transportowych do przewozu materia ów,

przewo nych zbiorników na wod ,
sprz tu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycz  wykonawcy znaków bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Znaki drogowe nale y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy , tak aby nie
ulega y przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotar y do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy :
lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni, kraw dzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki
sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istnia a mo liwo  sprawdzenia lokalizacji
znaków.

Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow .

Miejsce wykonywania prac nale y oznakowa , w celu zabezpieczenia
pracowników i kieruj cych pojazdami na drodze.
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5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by
dostosowany do g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary
wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami In yniera.

Wykopy  fundamentowe  powinny  by  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich
zako czeniu mo na by o przyst pi  natychmiast do wykonania w nich robót
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed u eniem prefabrykatu nale y wyrówna  i zag ci . Wolne
przestrzenie mi dzy cianami gruntu i prefabrykatem nale y wype ni  materia em
kamiennym, np. kli cem i dok adnie zag ci  ubijakami r cznymi.

Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia
prefabrykatu powinna by  równa z powierzchni  pobocza lub by  wyniesiona nad t
powierzchni  nie wi cej ni  0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowo ci), wykonywane z betonu „na mokro”
lub z betonu zbrojonego nale y wykona  zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b  rozpartych nale y
wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Wykopy
nale y zabezpieczy  przed nap ywem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Dno
wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i miejsce
wype ni  do spodu fundamentu betonem. P aszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si  z
gruntem nale y zabezpieczy  izolacj , np. emulsj  asfaltow . Po wykonaniu fundamentu
wykop nale y zasypa  warstwami grubo ci 20 cm z dok adnym zag szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - s upki, s upy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  i  SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %,
odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm,
odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa  awaryjnego  postoju,  nie  wi cej  ni  5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [25].
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5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno
lub dwustronnych, jak równie  konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o
powierzchni wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje mo liwo  bezpo redniego najechania na
nie przez pojazd - musz  by  zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Podobne
zabezpieczenie nale y stosowa  w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a bezpiecze stwu u ytkowników pojazdów,
ni  najechanie pojazdu na barier , je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
In ynier.

5.5.2. atwo zrywalne z cza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os oni tych barierami ochronnymi -
zaleca si  stosowanie atwo zrywalnych lub atwo roz czalnych przekrojów, z czy lub
przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysoko ci od 0,15
do 0,20 m nad powierzchni  terenu.

W szczególno ci - zaleca si  stosowanie takich przekrojów, z czy lub przegubów
w konstrukcjach wsporczych nie os oni tych barierami ochronnymi, które znajduj  si  na
obszarach zwi kszonego zagro enia kolizyjnego (ostrza rozga zie  dróg cznikowych,
zewn trzna strona uków drogi itp.).

atwo zrywalne lub atwo roz czalne z cza, przekroje lub przeguby powinny
by  tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcj  wsporcz  po zerwaniu
nie przewraca  si  na jezdni . Wysoko  cz ci konstrukcji wsporczej, pozosta ej po
od czeniu górnej jej cz ci od fundamentu, nie mo e by  wi ksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie    zagro eniu    u ytkowników    drogi    i    terenu    przyleg ego    -
przez konstrukcj  wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musi by  wykonana w sposób ograniczaj cy
zagro enie u ytkowników pojazdów samochodowych oraz innych u ytkowników drogi i
terenu do niej przyleg ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza
znaku musi zapewni  mo liwo atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s upach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych,
tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.)
umieszczanych na dwóch s upach lub podporach - odleg  mi dzy tymi s upami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd,
nie  mo e  by  mniejsza  od  1,75  m.  Przy  stosowaniu  wi kszej  liczby  s upów  ni  dwa  -
odleg  mi dzy nimi mo e by  mniejsza.
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5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym podobnym - po dane jest, by górna cz  fundamentu pokrywa a si  z
powierzchni  pobocza, pasa dziel cego itp. lub by a nad t  powierzchni  wyniesiona nie
wi cej ni   0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si  poza koron
drogi, górna cz  fundamentu powinna by  wyniesiona nad powierzchni  terenu nie
wi cej ni  0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar
neutraln  z tym, e dopuszcza si  barw  naturaln  pokry  cynkowanych. Zabrania si
stosowania pokry  konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj tkiem przypadków,
gdy jest to wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz

Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób
uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót.

Materia  i sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz
musi umo liwia , przy u yciu odpowiednich narz dzi, od czenie tarczy znaku od tej
konstrukcji przez ca y okres u ytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których wyst puj  cz ste przypadki dewastacji
znaków, zaleca si  stosowanie elementów z cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub
znacznie utrudniaj cej ich roz czenie przez osoby niepowo ane.

Nie dopuszcza si  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób
wymagaj cy bezpo redniego przeprowadzenia rub mocuj cych przez lico znaku.

5.7. Urz dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek
urz dze  elektrycznych - obowi zuj  zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz dze ,
okre lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotycz cych urz dze
elektroenergetycznych.

Aparatur  elektryczn  nale y montowa  na pojedynczym s upie. Na s upie
powinna by  zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Ka da
skrzynka elektryczna powinna by  zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem
zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okre lonym w EN 60529:2003 [18],
powinien by  poziom 2 dla cz stek sta ych i poziom 3 dla wody.

5.8. ród o wiat a znaku pod wietlanego i znaku o wietlanego

ród o wiat a nale y wykona  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazaniami In yniera, jako:

lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub ch odno bia ej,
wysokopr ne lampy rt ciowe o poprawionym wspó czynniku oddawania barw,
lampy metalo-halogenowe
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inne ród a wiat a spe niaj ce wymagania redniej luminancji (tablica 4) i kontrastu
luminancji (tablica 5) dla znaków pod wietlanych oraz równomierno ci luminancji
(tablica 6) dla znaków o wietlanych.

Tablica 4 . rednia luminancja L znaków pod wietlanych, jednostka: cd m-2

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3

Bia a 40 L 150 150  L  300 300  L  900
ta 30  L  100 100  L  300 300  L  900

Czerwona 6 L  20 20  L  50 50  L  110
Niebieska 4 L  10 10  L  40 40  L  80
Zielona 8 L  20 20  L  70 70  L  50

Ciemnozielona 4 L  10 10  L  40 40  L  80
Br zowa 4  L  10 10  L  40 40  L  80

Kontrast luminancji znaków pod wietlanych, je li zosta  wyznaczony jako
stosunek luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spe nia
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków pod wietlanych, jednostka: cd m-2

Barwa Niebieska Czerwona Zielona Ciemno-
zielona Br zowa

Barwa
kontrastowa Bia a Bia a Bia a Bia a i ta Bia a

Kontrast
luminancji K 15 K 15 K 15 K 15 K 15

Równomierno  luminancji dla ka dej barwy zewn trznie o wietlonej i dla
znaków pod wietlanych, oznaczona jako stosunek najni szej do najwy szej warto ci
zmierzonej w jakiejkolwiek cz ci znaku, powinna spe nia  wymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 6 . Równomierno  luminancji

Klasa Stosunek maksymalny

U1 1/10
U2 1/6
U3 1/3
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5.9. Warunki dla oprawy o wietleniowej znaku pod wietlanego

Obudowa znaku pod wietlanego  powinna by  zaprojektowana z uwzgl dnieniem
niezawodnego przenoszenia wszystkich si  statycznych i dynamicznych na zamocowanie i
konstrukcje podtrzymuj . ciany obudowy powinny by  zaprojektowane tak, aby spe ni
wymagania statyczne. Naro a powinny by  zaokr glone. Projekt powinien zapewnia , e
woda deszczowa nie b dzie sp ywa a po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spe nia   nast puj ce wymagania:
sposób po cze  lica znaku z tarcz  znaku w formie komory, w któr  wbudowana jest
oprawa, powinien zapewni  stopie  IP-53 ochrony od wp ywu czynników
zewn trznych wg [18],
komora statecznika powinna zapewni  co najmniej stopie  ochrony IP-23 wg [18],
w oznaczeniu musi by  podany rok produkcji.

5.10. Warunki dla oprawy o wietleniowej znaku o wietlanego

Zewn trzne oprawy o wietleniowe powinny by  zgodne z PN-EN 60598-1:1990
[19]. Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek
elektrycznych zawieraj cych urz dzenia elektryczne, obudów znaków pod wietlanych,
opraw o wietleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i wody, okre lonym w
PN-EN 60529:2003 [18], powinien by  poziom 2 dla cz stek sta ych i poziom 3 dla wody.
Podstaw  do okre lenia tych poziomów minimalnych powinien by  poziom IP podany w
wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca si , aby oprawa by a zbudowana jako
zamkni ta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory
statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawiera  ca  konstrukcj  obejmuj  obudow ,
upek i zamocowania. Lampy powinny by  zabezpieczone obudow  os aniaj  od

deszczu, wiatru i innych niesprzyjaj cych warunków zewn trznych. Obudowy lamp i
panele o wietleniowe  powinny by  zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa o wietleniowa powinna spe nia  ponadto nast puj ce wymagania :
dla opraw zawieszanych na wysoko ci poni ej 2,5 m klosz oprawy powinien by
wykonany z materia ów odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
w oznaczeniu oprawy musi by  podany rok produkcji.

Oprawa o wietleniowa stanowi ca integraln  cz  znaku o wietlanego
umieszczana jest przed licem znaku i musi by  sztywno i trwale zwi zana z tarcz  znaku.
Zaleca si , aby oprawy by y montowane tak, eby nie zas ania y kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Ka dy wykonany znak drogowy musi mie  naklejon  na rewersie naklejk
zawieraj  nast puj ce informacje:

a) numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych w ciwo ci wyrobu,
c) miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc

je li nie jest producentem,
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e) znak budowlany „B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej.

Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z
normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie by a wi ksza ni  30
cm2 . Czytelno  i trwa  cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by  ni sza od
wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi  badania materia ów do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e zwolni  go z potrzeby
wykonania bada  materia ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materia y dostarczone na budow  powinny by  sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z ustaleniami
zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wyników bada

1 Sprawdzenie
powierzchni

Powierzchni  zbada
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia g boko ci wad

 dost pnych narz dzi (np.
linia ów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.

2 Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10
bada  z wybra-
nych losowo
elementów w
ka dej dostar-
czonej partii
wyrobów licz -
cej do 1000
elementów

Przeprowadzi  uniwersalnymi
przyrz dami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. linia ami,
przymiarami itp.)

Wyniki bada
powinny by
zgodne z
wymaganiami
punktu 2
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W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce
zbadanie w ciwo ci dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych
w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
zgodno  wykonania znaków pionowych z dokumentacj  projektow  (lokalizacja,
wymiary znaków, wysoko  zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawid owo  wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno  wykonania fundamentów pod s upki zgodnie z punktem 5.3,
poprawno  ustawienia s upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4
i 5.5,
zgodno  rodzaju i grubo ci blachy ze specyfikacj .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s :
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b)  m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta ych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien by  dokonany po ca kowitym zako czeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i bada  jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiór pogwarancyjny

Przed up ywem okresu gwarancyjnego nale y wykona  przegl d znaków i
wybran  grup  podda  badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl du i
bada  mog  by  podstaw  odbioru pogwarancyjnego.

Odbiór pogwarancyjny nale y przeprowadzi  w ci gu 1 miesi ca po up ywie
okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Ustawienie s upków do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70mm wraz
z wykonaniem i zasypaniem do ów z ubiciem warstwami

- Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków drogowych odblaskowych – znaki
ostrzegawcze „A” z foli  odblaskow  II generacji

- Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków drogowych odblaskowych – znaki
informacyjne  „D” z foli  odblaskow  II generacji

. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w SST.

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno ci pow oki
lakierowanej na dzia anie wody oraz oznaczanie
nasi kliwo ci

  2. PN-83/B-03010 ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno

ogólnego zastosowania
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporno ci pow oki

na dzia anie mg y solnej
  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Po czenia z fundamentami -

Projektowanie i wykonanie
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one -
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Obliczenia statyczne i projektowanie
  8. PN-EN 40-5:2004 upy o wietleniowe. Cz  5. S upy o wietleniowe

stalowe. Wymagania.
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i

zgodno

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i p yty -
Tolerancje kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych
na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod
zanurzeniow  (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie
i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewn trzne i/lub zewn trzne pow oki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotycz ce pow ok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

Ta my i blachy ze stali o podwy szonej granicy
plastyczno ci powlekane ogniowo w sposób ci y do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane
ogniowo w sposób ci y do obróbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla
urz dze  drogowych.  Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  1: Znaki sta e
17. prEN 12899-5 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  5 Badanie

wst pne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o wietleniowe - Wymagania szczegó owe -

Oprawy o wietleniowe drogowe
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo ci pow oki
23. PN-91/H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

10.2  Przepisy zwi zane

25. Za czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych
oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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26. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy
wspó czynnik odblasku definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.
881)

31. Sta e odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru o wietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z budow  o wietlenia na drogach publicznych istniej cych i projektowanych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie,
ca do zamocowania oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  14 m.

1.4.2. Maszt o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoc
fundamentu, s ca do zamocowania opraw o wietleniowych na wysoko ci powy ej 16 m.

1.4.3. Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw .

1.4.4. Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania
strumienia wietlnego wysy anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne
detale do przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn .

1.4.5. Kabel - przewód wielo owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du
elektrycznego, mog cy pracowa  pod i nad ziemi .

1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla s upów o wietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, s ca do utrzymania
masztu lub szafy o wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce
instalacje o wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych
dost pnych w wypadku pojawienia si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.
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1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania ustoju betonowego „na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu. Szalowanie
powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego monta  i demonta . Przed
wype nieniem mas  betonow  szalowanie powinno by  sprawdzone, aby wyklucza o
wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w betonowej
konstrukcji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami
In yniera, lecz nie ni sza ni  klasa B 30. Beton powinien odpowiada  wymaganiom
podanym w tablicy 1, wed ug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. ciwo Warto

1 Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie, MPa 30

2 Nasi kliwo  betonu, % 5

3 Odporno  betonu na dzia anie mrozu, stopie  mrozoodporno ci F 50

Sk adnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim marki 35,

odpowiadaj cy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by  dostarczany w
opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 [22] i sk adowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada  wymaganiom PN-86/B-
06712 [4].

Woda powinna by  odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In yniera, przy czym w przypadku braku
danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by  dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada  PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materia y stosowane przy uk adaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by  co najmniej gatunku „3”,
odpowiadaj cego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia s ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by
foli  kalandrowan  z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadaj  wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy o wietleniowe zaleca si  stosowanie fundamentów
prefabrykowanych wed ug ustale  dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania
dotycz ce fundamentów konstrukcji okre lone s  w PN-80/B-03322 [1].

W zale no ci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód
gruntowych, nale y wykona  zabezpieczenie antykorozyjne wed ug SST, zgodnie z
„Instrukcj  zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych” [35].

Sk adowanie prefabrykatów powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym
i odwodnionym pod u, na przek adkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym przez BN-
75/8971-06 [28]. Dla wykonania ustojów pod s upy o wietleniowe zaleca si  stosowanie
rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.

Sk adowanie rur betonowych powinno odbywa  si  na terenie utwardzonym z
mo liwo ci  odprowadzenia wód opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie
uku elektrycznego.

Rury u ywane do wykonania przepustów powinny by  dostatecznie wytrzyma e
na dzia aj ce na nie obci enia. Wn trza cianek powinny by  g adkie lub powleczone
warstw  wyg adzaj  ich powierzchnie dla u atwienia przesuwania si  kabli.

Zaleca si  stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o
rednicy wewn trznej nie mniejszej ni  90 mm. Rury powinny odpowiada  wymaganiom

normy PN-80/C-89205 [9].
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Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w
nienas onecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca si  stosowanie kabli o napi ciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- lub
pi cio owych o ach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój  powinien by
dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony
przeciwpora eniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si  stosowania kabli o przekroju wi kszym ni  50 mm2.
bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni
onecznych.

2.4.5. ród a wiat a i oprawy

Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y dla o wietlenia
drogowego stosowa ród a wiat a i oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgl du na wysok  skuteczno wietln , trwa  i sta  strumienia
wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si  stosowanie wysokopr nych lamp

sodowych, rt ciowych lub rt ciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzowa  si  szerokim ograniczonym rozsy em wiat a.

Ze wzgl dów eksploatacyjnych stosowa  nale y oprawy o konstrukcji zamkni tej, stopniu
zabezpieczenia przed wp ywami zewn trznymi komory lampowej IP 54 i klas
ochronno ci I.

Elementy oprawy, takie jak uk ad optyczny i korpus, powinny by  wykonane z
materia ów nierdzewnych.

Oprawy powinny by  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
ni szej ni  -5oC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].

2.4.6. upy i maszty o wietleniowe

upy i maszty o wietleniowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow  dla konkretnego obiektu.

Dla o wietlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, nale y stosowa  typowe
upy o wietleniowe betonowe i stalowe umo liwiaj ce zawieszenie opraw na wysoko ci

10         i 12 m oraz maszty o wysoko ci zawieszenia opraw 16 i 18 m.
upy i maszty powinny przenie  obci enia wynikaj ce z zawieszenia opraw i

wysi gników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100
[12].

Ka dy s up powinien posiada  w swej górnej cz ci odpowiedniej rednicy rur
stalow  dla zamocowania wysi gnika rurowego i os ony sto kowej.

W dolnej cz ci s upy i maszty powinny posiada  jedn  lub dwie wn ki zamykane
drzwiczkami.
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Wn ka lub wn ki powinny by  przystosowane do zainstalowania typowej
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadaj cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w
ilo ci zale nej od ilo ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi  zacisków do pod czenia
dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.

Stalowe s upy i maszty winny by  wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali
rurowej R 35. Ich powierzchnie wewn trzne powinny by  oczyszczone i powleczone
warstw  ochronn  z bitizolu o grubo ci min. 120 µm. Strona zewn trzna po oczyszczeniu
II stopnia powinna by  malowana trzema warstwami farb; antykorozyjn , podk adow  i
nawierzchniow . Farba nawierzchniowa powinna by  koloru szarego (mieszanina kolorów
51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny by  proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a
otwory na elementy cz ce nie powinny mie  podniesionych kraw dzi.

Sk adowanie s upów i masztów o wietleniowych na placu budowy, powinno by
na wyrównanym pod u w pozycji poziomej, z zastosowaniem przek adek z drewna
mi kkiego.

2.4.7. Wysi gniki

Wysi gniki powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y wysi gniki wykonywa  z
rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i rednicy zewn trznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo
cianki rury nie powinna przekracza  8 mm.

Ramiona lub rami  wysi gnika powinno by  nachylone pod k tem 5 stopni od
poziomu, a ich wysi g powinien by  zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysi gniki powinny by
dostosowane do opraw i s upów o wietleniowych u ywanych do o wietlenia dróg.

Wysi gniki powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie pow okami malarskimi z
zewn trz i asfaltowymi wewn trz rur, tak jak s upy i maszty o wietleniowe.

Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by  w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.8. Kapturek os onowy

Kapturek os onowy nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  dla
konkretnego wysi gnika i s upa o wietleniowego.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczk  bezpiecznikowo-zaciskow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj
projektow  lub SST.

Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cztery lub pi  zacisków przystosowanych do pod czenia dwóch  kabla o
przekroju do 50 mm2.

2.4.10. Szafa o wietleniowa

Szfa o wietleniowa powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i odpowiada
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostoj ca na fundamencie
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betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by  przystosowana
do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi cie
znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa o wietleniowa powinna sk ada  si  z cz onów:
zasilaj cego dostosowanego do pod czenia kabla o przekroju  do 120 mm2,
sk adaj cego si  z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub cznika r cznego 200 A,
odbiorczego sk adaj cego si  z min. 6 pól odp ywowych, wyposa onego w gniazda
bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200 A, które bezpo rednio w czaj  i wy czaj

wietlenie. Do pod czenia kabli odbiorczych, cz on powinien posiada  uniwersalne
zaciski rubowe umo liwiaj ce przykr cenie  o przekroju do 70 mm2 bez u ywania
ko cówek kablowych,
pomiarowego, s cego do pomiaru energii elektrycznej,
sterowniczego realizuj cego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej
lub SST.

Ponadto szafa o wietleniowa powinna umo liwia  wy czanie cz ci o wietlenia
oraz prac  w pier cieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sk adowanie szafy o wietleniowej powinno odbywa  si  w zamkni tym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si  kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4.11. wir na podsypk

wir na podsypk  pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by  klasy co
najmniej III i odpowiada  wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.12. Kit uszczelniaj cy

Do uszczelniania po czenia s upa z wysi gnikiem i kapturkiem os onowym
mo na stosowa  wszelkie rodzaje kitów spe niaj ce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw
jako  robót:

urawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem  70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
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cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm,
urz dzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej cymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów i elementów o wietleniowych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu:

samochodu skrzyniowego,
przyczepy d ycowej,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli.

Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek
sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od
boko ci wykopu, ukszta towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty

prefabrykowane zaleca si  wykonywanie wykopów w skoprzestrzennych r cznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada  wymaganiom BN-
83/8836-02 [25].

Wykopy pod s upy o wietleniowe zaleca si  wykonywa  mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by  bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050 [2].
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Wykop rowka pod kabel powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , SST
lub wskazaniami In yniera. Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by  wykonane w sposób zapewniaj cy ich stateczno .

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych,
nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw
wody poza teren przylegaj cy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nale y dokona  gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie nale y wykona  warstwami
grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami r cznymi lub zag szczark  wibracyjn .
Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 wed ug BN-77/8931-12 [26].
Zag szczenie nale y wykonywa  w taki sposób aby nie spowodowa  uszkodze
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nale y rozplantowa  w pobli u lub odwie  na miejsce wskazane w SST lub przez
In yniera.

5.3. Wykonanie ustojów pod s upy o wietleniowe

Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y stosowa  proste
do wykonania ustoje z u yciem rur betonowych  60 cm d ugo ci 1,0 m, z betonu B 10 i
piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzgl dnia  rodzaj gruntu, typ wysi gnika i oprawy
oraz powinna wytrzyma  parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna cz
konstrukcji ustoju powinna znajdowa  si  10 cm pod powierzchni  gruntu.

5.4. Monta  fundamentów prefabrykowanych

Monta  fundamentów nale y wykona  zgodnie z wytycznymi monta u dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by  ustawiany przy pomocy d wigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spe niaj cego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zag szczonego wiru
spe niaj cego wymagania BN-66/6774-01 [23].

 Przed jego zasypaniem nale y sprawdzi  rz dne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego cianek i poziom górnej powierzchni, do której
przytwierdzona jest p yta mocuj ca.

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy  1:1500, z dopuszczaln  tolerancj  rz dnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by  wykonane z dok adno ci  ± 10 cm.

5.5. Monta  masztów

Przed przyst pieniem do monta u masztu nale y sprawdzi  stan powierzchni
stykowych elementów czeniowych, oczyszczaj c je z brudu, lodu itp. oraz stan pow oki
antykorozyjnej, któr  w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nale y uzupe ni .

Maszt ustawia  nale y przy pomocy d wigu. Podczas podnoszenia masztu nale y
zwróci  uwag , aby nie spowodowa  odkszta cenia elementów lub ich zniszczenia.
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Przed zdj ciem z haka, ustawiany maszt powinien by  zabezpieczony przed
upadkiem.

 Nakr tki rub mocuj cych maszt powinny by  dokr cane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkr ceniem.

Odchy ka osi masztu od pionu nie mo e by  wi ksza od 0,001 wysoko ci masztu.
Po wykonaniu robót monta owych nale y sprawdzi  stan powierzchni

malowanych i w przypadku miejscowych ubytków, uzupe ni  pow ok  maluj c zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nale y malowa  przy
temperaturze otoczenia ni szej ni  5oC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza przekraczaj cej
80%.

5.6. Monta  s upów

upy nale y ustawia  d wigiem w uprzednio przygotowane i cz ciowo
wykonane ustoje. Spód s upa powinien opiera  si  na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 [3] grubo ci min. 10 cm lub na p ycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7
cm.

boko  posadowienia s upa oraz typ fundamentu nale y wykona  wed ug
dokumentacji projektowej.

Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by  wi ksza ni  0,001
wysoko ci s upa.

up nale y ustawia  tak, aby jego wn ka znajdowa a si  od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej ni  nadje aj ce pojazdy oraz nie powinna by
po ona ni ej ni  20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Monta  wysi gników

Wysi gniki nale y montowa  na s upach stoj cych przy pomocy d wigu i
samochodu z balkonem.

Cz  pionow  wysi gnika nale y wsun  do oporu w rur  znajduj  si  w
górnej cz ci s upa o wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nale y unieruchomi  go
rubami, znajduj cymi si  w nagwintowanych otworach.

Zaleca si  ustawianie pionu wysi gnika przy obci eniu go opraw  lub ci arem
równym ci arowi oprawy.

Po czenia wysi gnika ze s upem nale y chroni  kapturkiem os onowym.
Szczeliny pomi dzy kapturkiem os onowym, wysi gnikiem i rur  wierzcho kow  s upa,
nale y wype ni  kitem miniowym.

Wysi gniki powinny by  ustawione pod k tem 90 stopni z dok adno ci
 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w uku.

Nale y d , aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si  w jednej
aszczy nie równoleg ej do powierzchni o wietlanej jezdni.

5.8. Monta  opraw

Monta  opraw na wysi gnikach nale y wykonywa  przy pomocy samochodu z
balkonem.
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Ka  opraw  przed zamontowaniem nale y pod czy  do sieci i sprawdzi  jej
dzia anie (sprawdzenie za wiecenia si  lampy).

Oprawy nale y montowa  po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do
upów i wysi gników.

Nale y stosowa  przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z ami
miedzianymi o przekroju y nie mniejszym ni  1 mm2.

Ilo  przewodów zale na jest od ilo ci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi  po dwa

przewody. Oprawy nale y mocowa  na wysi gnikach i g owicach masztów w sposób
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych i
ustawieniu ich w po enie pracy.

Oprawy powinny by   mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego
po enia pod wp ywem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowej.

5.9. Uk adanie kabli

Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne.
Uk adanie kabli powinno by  zgodne z norm  PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez
zginanie, skr canie, rozci ganie itp.

Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by  mniejsza ni  0oC.
Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie

gi cia powinien by  mo liwie du y, jednak nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna jego
rednica.

Bezpo rednio w gruncie kable nale y uk ada  na g boko ci 0,7 m z dok adno ci
 5  cm  na  warstwie  piasku  o  grubo ci  10  cm  z  przykryciem  równie  10  cm  warstw

piasku, a nast pnie warstw  gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm.
Jako ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej trasy, co

najmniej 25 cm nad kablem, nale y uk ada  foli  koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm.
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel

nale y uk ada  w przepustach kablowych. Przepusty powinny by  zabezpieczone przed
przedostawaniem si  do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzy owa  kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si  wykonywanie przepustów kablowych metod  wiercenia poziomego, przewiduj c
po jednym przepu cie rezerwowym na ka dym skrzy owaniu.

Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien posiada  oznaczniki
identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy:
nienaruszalno  konstrukcji i nieos abienie wytrzyma ci mechanicznej mostu lub
wiaduktu,
atwo  uk adania, monta u, kontroli, napraw i ochron  kabli przed uszkodzeniami

mechanicznymi w czasie prac zwi zanych z napraw  i konserwacj  konstrukcji.
Zaleca si  przy latarniach, szafie o wietleniowej, przepustach kablowych;

pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.
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Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy  rezystancj  izolacji
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napi ciu nie mniejszym ni  2,5 kV, przy
czym rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 Momów/m.

Zbli enia i odleg ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleg ci kabla sygnalizacyjnego od innych urz dze  podziemnych

Lp. Rodzaj urz dzenia podziemnego
Najmniejsza dopuszczalna

odleg  w cm

pionowa przy
skrzy owaniu

pozioma przy
zbli eniu

1 Kable elektroenergetyczne na napi cie
znamionowe sieci do 1 kV 25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napi cie
znamionowe sieci wy sze ni  1 kV 50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe, cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50

5 Ruroci gi z cieczami palnymi 50 *) 100

6 Ruroci gi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój,
podpora, odci ka) - 80

8 ciany budynków i inne budowle, np. tunele,
kana y - 50

*) Nale y zastosowa  przepust kablowy.

5.10. Monta  szafy o wietleniowej

Monta  szafy o wietleniowej nale y wykona  wed ug instrukcji monta u
dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera  wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci
wykonywanych robót, a mianowicie:

wykopów pod fundament,
monta  fundamentu,
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej,
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pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych,
zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej, do
czasu ukazania si  nowych przepisów, mo e by  stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.

Jest to uzale nione od istniej cego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilaj cej szaf  o wietleniow , oraz od warunków technicznych przy czenia wydanych
przez zak ad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powoduj cym w warunkach
zak óceniowych od czenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o wietleniowej, na ko cu linii o wietleniowej i na ko cu
ka dego odga zienia o d ugo ci wi kszej ni  200 m,  nale y wykona  uziomy, których
rezystancja nie mo e przekracza  5 omów.

Zaleca si  wykonywanie uziomu pr towego z u yciem pr tów stalowych
 20 mm, nie krótszych ni  2,5 m, po czonych bednark  ocynkowan  25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si  w szafie o wietleniowej i
latarniach, nale y czy  przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od
przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziomami
w sposób powoduj cy samoczynne od czenie zasilania, w warunkach zak óceniowych

. Zaleca si  wykonywanie uziomu ta mowego, uk adaj c w jednym rowie z
kablem o wietleniowym, bednark  ocynkowan  25 x 4 mm, która nast pnie powinna by
wprowadzona do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i po czona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mog  spe nia  równie  rol  zacisków probierczych.

Ewentualne czenie odcinków bednarki nale y wykonywa  przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by  uk adana p ycej ni  0,6 m i powinna by

zasypana gruntem bez kamieni, wiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodz cych dost pnych, nale y

uk ada  przewody miedziane o przekroju nie mniejszym ni  2,5 mm2.
Przewody te powinny by  chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
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6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by  zgodne z
dokumentacj  projektow  i SST.

Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli nale y sprawdzi  wska nik
zag szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi  sposób usuni cia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program bada  powinien obejmowa  sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du
zewn trznego oraz wytrzyma ci.

Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nale y
sprawdzi  dok adno  ustawienia w planie i rz dne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o wietleniowe

Elementy latar  i masztów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i BN-
79/9068-01 [30].

Latarnie i maszty o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj  sprawdzeniu pod
wzgl dem:

dok adno ci ustawienia pionowego s upów,
prawid owo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem osi o wietlanej jezdni,
jako ci po cze  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
jako ci po cze rubowych s upów, masztów, wysi gników i opraw,
stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi
nast puj ce pomiary:

boko ci zakopania kabla,
grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odleg ci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ci ci  kabla.

Pomiary nale y wykonywa  co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem
pomiarów rezystancji i ci ci  kabla, które nale y wykonywa  dla ka dego odcinka
kabla.

Ponadto nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa o wietleniowa

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci
odpowiadaj  tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spe nienie mo e by
stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez demonta u podzespo ów.
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Sprawdzeniem nale y obj  jako  wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:
stan pokry  antykorozyjnych,
ci  przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych
elementów mog cych znale  si  pod napi ciem,
jako  wykonania po cze  w obwodach g ównych i pomocniczych,
jako  konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nale y sprawdzi :
jako  po cze rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj  szafy,
stan pow ok antykorozyjnych,
jako  po cze  kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych,
zgodno  schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by
zamieszczony na widocznym miejscu wewn trz szafy.

6.7. Instalacja przeciwpora eniowa

Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiar g boko ci
enia bednarki oraz sprawdzi  stan po cze  spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi

wska nik zag szczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary g boko ci u enia bednarki nale y wykonywa  co 10 m, przy czym

bednarka nie powinna by  zakopana p ycej ni  60 cm.
Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w

punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona  pomiary ich rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mog  by  gorsze od warto ci podanych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y pomierzy  (przy zerowaniu)
impedancje p tli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci  w protokóle pomiarowym ochrony
przeciwpora eniowej.

6.8. Pomiar nat enia o wietlenia

Pomiary nale y wykonywa  po up ywie co najmniej 0,5 godz. od w czenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by  wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nale y wykonywa  przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i
jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekszta ci  przebieg pomiaru. Pomiarów nie
nale y przeprowadza  podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach
atmosferycznych (mg a, nie yca, unosz cy si  kurz itp.). Do pomiarów nale y u ywa
przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% ca ej skali na danym zakresie.

Pomiary nat enia o wietlania nale y wykonywa  za pomoc  luksomierza
wyposa onego w urz dzenie do korekcji k towej, a element wiat oczu y powinien
posiada  urz dzenie umo liwiaj ce dok adne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nale y przeprowadza  dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032
[10].
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6.9. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich
punktach OST zostan  przez In yniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  OST
zostan  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf
wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,

enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów ta mowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa , oprócz
dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:

geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów skuteczno ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwpora eniowej.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

- monta  opraw o wietleniowych kompletnych wraz z wysi gnikiem, na istniej cych
upach energetycznych.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o wietleniowych
obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materia ów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentów lub ustojów,
zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
monta  masztów, s upów, wysi gników, opraw, szafy o wietleniowej i instalacji
przeciwpora eniowej,
uk adanie kabli z podsypk  i zasypk  piaskow  oraz z foli  ochronn ,
pod czenie zasilania,
sprawdzenie dzia ania o wietlenia z pomiarem nat enia o wietlenia,
sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urz dze  do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

   2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania bada  przy odbiorze

   3. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
   5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
   6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
   7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
   8. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
   9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
 10. PN-76/E-02032 wietlenie dróg publicznych
 11. PN-55/E-05021 Urz dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci alno ci

przewodów i kabli
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 12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

 13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
 14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania

dotycz ce zestawów badanych w pe nym i niepe nym zakresie
bada  typu

 15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

 16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne
 17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i

pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe nie
przekraczaj ce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napi cie
znamionowe 0,6/1 kV

 18. PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

 19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporno  na nara anie
mechaniczne. Wymagania i badania

 20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
 21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego

polichlorku winylu suspensyjnego
 22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

pospó ka
 24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
 25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze
 26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
 27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
 28. BN-83/8971-06 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe

WIPRO
 29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne

wymagania i badania.
 30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych o wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urz dze  elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
monta owych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Cz  V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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34. Rozporz dzenie Ministra Przemys u  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpora eniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35. Instrukcja zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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D - 08.03.01

BETONOWE  OBRZE A  CHODNIKOWE
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce
jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
wir lub piasek do wykonania aw,

cement wg PN-B-19701 [7],
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piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja

W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y:
obrze e niskie - On,
obrze e wysokie - Ow.

W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek
wymiarowych obrze a dzieli si  na:

gatunek 1  - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm
obrze a 1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90

100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie
powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne) niedopuszczalne

kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e
powierzchnie:
liczba, max 2 2

ugo , mm, max 20 40

boko , mm, max 6 10

2.4.4. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach
otwartych, posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.

Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek
i przek adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm,

ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a.

2.4.5. Beton i jego sk adniki

Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.
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2.5. Materia y na aw  i do zaprawy

wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci
projektowanej.

Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport pozosta ych materia ów podano w OST D-08.01.01 „Kraw niki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z

uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Pod e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu.
Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zag szczenie
z polewaniem wod .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w
miejscu i ze wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem
lub zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci
i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania
materia ów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i
przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i
kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci
uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z
dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z
dok adno ci  do 1 mm.

Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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b) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m

ugo ci obrze a,
wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite
wype nienie badanej spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a
chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Ustawienie kraw ników betonowych najazdowych o wym. 15x22cm na podsypce
cementowo-piaskowej o awie betonowej z oporem

- Ustawienie kraw ników betonowych najazdowych o wym. 15x30cm – stoj cych
na podsypce cementowo-piaskowej i awie betonowej B-15 z oporem

- Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
         spoiny wype nione zapraw  cementow ..
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze a,
wype nienie spoin,
obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i

ocena zgodno ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a.
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D - 02.01.01

WYKONANIE  WYKOPÓW
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj  wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Podstawowe okre lenia zosta y podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Materia  wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie
stanowi  pod e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pó sztywnych [12] powinien charakteryzowa  si  grup  no no ci G1.  Gdy
pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod e
doprowadzi  do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w OST  D-02.00.01
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w OST
D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci a Wykonawc .

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym
stopniu przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób
uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe
sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu

Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

Minimalna warto  Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj
wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y
je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1.

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by
osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w
celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
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Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie  z  PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy
gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m.

Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag
nale y zwróci  na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w

pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8.



5

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wykopy liniowe r czne o cianach pionowych w gruncie kat. III o cianach
pionowych szeroko  1,0m g boko ci do 1,5m dla kana u i studzienek

- Wykopy jamiste wykonywane koparkami o poj. ki 0,25m³ w gruncie kat III dla
kana u jw. (przyj to jw. Wykonanie 50% wykopów mechanicznie)

- A urowe umocnienie cian wykopów jw. Palami szalunkowymi ( wypryskami) wraz z
rozbiórk cian wykopów szer. Do 1m w gruncie kat. III.

- Dodatek za dalszy 1m szeroko ci wykopu przy deskowaniu a urowym – cian
wykopów dla studzienek

- Zasypywanie wykopów jw. o cianach pionowych z zag szczeniem mechanicznym
grunt kat. III

- Wykopy wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w ha dach, z transportem
samochodami samowy adowczymi na odleg  1 km grunt kat. III – odwiezienie
gruntu z wykopu wykonywanych r cznie.

- Dalsza dop ata za dalsze 4 km przewozu gruntu jw. Po drogach utwardzonych..

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw
opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.

Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i
remontach dróg.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do
odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2. Kana y

1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
cieków.

1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch
kana ów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz
kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni
1,0 m.

1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub
wi kszej ni  1,0 m.

1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym
przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach
osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy
przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z
wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki po czeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.

1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co
najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna
umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków sp ywaj cych z wy ej po onego
kana u dop ywowego.

1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z
rur eliwnych, stalowych lub elbetowych pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do
przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania cz ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego
nat enia przep ywu.

1.4.3.12. Przepompownia cieków - obiekt budowlany wyposa ony w zespo y pompowe,
instalacje i pomocnicze urz dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
cieków z poziomu ni szego na wy szy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do
kana u z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do
czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn
dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn
spocznika.



8

1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi,
przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej.

1.4.4.3. P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .

1.4.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w
nim cieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a
cian  komory roboczej.

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania  i sk adowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kana owe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2],
 stosowane g ównie do budowy przykanalików.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk  i bez stopki o rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z
BN-83/8971-06.02 [19].

2.2.3. Rury elbetowe kielichowe „Wipro”

Rury o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-
83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Rury eliwne kielichowe ci nieniowe

Rury eliwne kielichowe ci nieniowe o rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-
H-74101 [15].
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z:
kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],
muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadaj cego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin w azowy

Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o
rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
ciwo ciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. W azy kana owe

azy kana owe nale y wykonywa  jako:
azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]

umieszczane w korpusie drogi,
azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 [10]

umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie z azowe

Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materia y dla komór przelotowych po czeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z p yt  stropow  i dnem mo e by  wykonana jako elbetowa
wraz z domieszkami uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin w azowy

Komin w azowy wykonuje si  z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy
0,8 m odpowiadaj cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. W az kana owy
Wed ug pkt 2.3.4.
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2.5. Studzienki bezw azowe - lepe

2.5.1. Komora po czeniowa

Komor  po czeniow  ( ciany) wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego
odpowiadaj cego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami
uszczelniaj cymi lub z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037
[5].

2.5.2. P yta pokrywowa

Je eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p yt  pokrywow
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. P yta denna

yt  denn  wykonuje si  z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne eliwne

Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74080-01 [12]
i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2. Kr gi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy
50 cm, wysoko ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane

Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.4. P yty elbetowe prefabrykowane

yty elbetowe prefabrykowane powinny mie  grubo  11 cm i by  wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  StOS.

2.6.5. P yty fundamentowe zbrojone

yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z
betonu klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111
[3], PN-B-11112 [4].
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2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-
62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sk adowanie materia ów

2.9.1. Rury kana owe

Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.

Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si  wód opadowych.

W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na
podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w
pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup,
wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kr gi

Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e
nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie
powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.

2.9.3. Ceg a kanalizacyjna

Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi odprowadzenie wód
opadowych.

Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany,
zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w jednostkach
adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m.

Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie
powinna przekracza  2,2 m.

2.9.4. W azy kana owe i stopnie
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azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji
dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty eliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mog   by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsi biernych,
spycharek ko owych lub g siennicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana owych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog  by  przewo one dowolnymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z
wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0
m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie
ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian
rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie

wy ej ni  2 m).
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych,

za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr gów

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materia ów.

Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa
za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej

Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w
jednostkach adunkowych lub luzem.

Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu.

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt.
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod

warunkiem stosowania opinek.
Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa

mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub
chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si

cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych.

4.5. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego
nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .
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4.6. Transport wpustów eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki
transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do
których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i
uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane
bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca
wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od  0,10 do 0,15 m
biej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y
wykona  z  warstwy  t ucznia  lub  wiru  z  piaskiem  o  grubo ci  od  15  do  20  cm  cznie  z

onymi s czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na
warstwie odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj
projektow  lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona
pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o
rednicy powy ej 0,50 m nale y wykona  fundament betonowy zgodnie z dokumentacj

projektow  lub SST.
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w SST.

5.5. Roboty monta owe

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko
posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki:

najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci
przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:

dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
dla kana ów i kolektorów przelotowych -1 ‰

       (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5 ‰ ).
Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych

pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za  dla rur
elbetowych             5 m/s).

boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia
kana u.

Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów
po onych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kana owe

Rury kana owe typu „Wipro” uk ada si  zgodnie z „Tymczasow  instrukcj
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].
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Rury u one w wykopie na znacznych g boko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obci one, w celu zwi kszenia wytrzyma ci powinny by  wzmocnione zgodnie z
dokumentacj  projektow .

Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie
piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do
czasu wykonania uszczelnienia z czy.

Uszczelnienia z czy rur kana owych mo na wykona :
sznurem konopnym smo owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych rednicy 0,20 m,
zapraw  cementow  1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o rednicy od 0,20 do 1,0 m,
specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub wed ug rozwi za
indywidualnych zaakceptowanych przez In yniera w przypadku stosowania rur
„Wipro”,
sznurem konopnym i foli  aluminiow  przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych
ci nieniowych rednicy od 0,2 do1,0 m.

Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y
o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub poprzez studzienk  kryt  - lep ).

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego
powinien zawiera  si  w granicach  od 45 do 90o.

Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8o C.

Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y
zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem
uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod czeniach

do kana u ogólnosp awnego),
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla
pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa
rednic  0,15 m),
ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub

studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,
czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z  tym,  e
przy spadkach wi kszych od 250 ‰  nale y stosowa  rury eliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u
zbiorczego,
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czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max.
90o (optymalnym 60o),

czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa
tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad pod og  studzienki wynosi a max. 50,0
cm. W przypadku konieczno ci w czenia przykanalika na wysoko ci wi kszej nale y
stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki,

czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by  usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych powinny by
zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych

rednica przewodu Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m)
odprowadzaj cego

(m) przelotowej po czeniowej spadowej-kaskadowej

0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy
rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,

studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch
kana ów bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych),
studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub
wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
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studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m
nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny
mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie
powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki.
Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez
„Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:
komory roboczej,
komina w azowego,
dna studzienki,

azu kana owego,
stopni z azowych.

Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu
nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej
mniejsz  ni  2,0 m.

Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni
materia em plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o
rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie
elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa

azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni.
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas

bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk
azow  wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan
kinet .

Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna
mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami
do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta
powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany
rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na
obci enia dynamiczne)powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W
innych przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w
trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min.
8 cm ponad poziomem  terenu.

W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa
mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w
odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i po czeniowe

Dla kana ów o rednicy 0,8 m i wi kszych nale y stosowa  komory przelotowe i
po czeniowe projektowane indywidualnie, z one z nast puj cych cz ci:

komory roboczej,
yty stropowej nad komor ,

komina w azowego rednicy 0,8 m,
yty pod w az,
azu typu ci kiego rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
wysoko  mierzona od pó ki-spocznika do p yty stropowej powinna wynosi  od 1,80 do
2,0 m,

ugo  mierzona wzd  przep ywu min. 1,20 m,
szeroko  nale y przyjmowa  jako równ : szeroko  kana u zbiorczego plus szeroko
pó ek po obu stronach kana u; minimalny wymiar pó ki po stronie w azu powinien
wynosi  0,50 m, za  po stronie przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komór po czeniowych uzale nione s  ponadto od wielko ci
kana ów i od promieni kinet, które nale y przyjmowa  dla kana ów bocznych o
przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odleg ciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kana u.

Komory po czeniowe powinny by  zlokalizowane na po czeniu jednego lub
dwóch kana ów bocznych.

Wykonanie po czenia kana ów, komina w azowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si  na po czeniach kana ów o rednicy od 0,60 m,
przy du ych ró nicach poziomów w celu unikni cia przekroczenia dopuszczalnych
spadków (i pr dko ci wody) oraz nieekonomicznego zag bienia kana ów.

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega
nast puj cych zasad:

ugo  komory przepadowej zale y od przep ywu oraz od ró nicy poziomów kana u
dolnego i górnego,
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szeroko  komory zale y od szeroko ci kana ów dop ywowego i odp ywowego oraz
przej cia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostów powinny wynosi  0,80 x 0,70 m,
pomost górny nale y wykona  w odleg ci min. 1,80 m od p yty stropowej do osi
kana u dop ywowego,
nad pomostem górnym i dolnym nale y przewidzie  oddzielny komin w azowy,
pomost górny i schody nale y od strony kaskady zabezpieczy  barier  wysoko ci min.
1,10 m.

Kominy w azowe nale y wykona  tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady czenia kana ów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nale y wykonywa  jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zale no ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezw azowe - lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana y w tych
studzienkach nale y czy  sklepieniami.

Studzienki posadawia si  na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po u eniu
kana u.

W p ycie dennej nale y wyprofilowa  kinet  zgodnie z przekrojem kana u.
Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie  kszta t uku stycznego

do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna stanowi
przej cie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki ciekowe

Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :
boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
boko  osadnika 0,95 m,

rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym

wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede

wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. Nale y
przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰  powinien wynosi
od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰  powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰  - od 70 do
100 m.
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Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach
prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku kraw nika.

Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.

Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki
rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc  wpustu
bocznego.

Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno
zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie
wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad
istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min.
0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym
urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym.
Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny by
zabezpieczone przed korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania
przed korozj  konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kana owych polega na powleczeniu ich zewn trznej i
wewn trznej powierzchni warstw  izolacyjn  asfaltow , posiadaj  aprobat  techniczn ,
wydan  przez upowa nion  jednostk .

Studzienki zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn .
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z

In ynierem.
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki

nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 [8].

W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y
przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj
Wykonawca uzgodni z In ynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm.
Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach
przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania
materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept .

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej OST i zaakceptowan  przez
In yniera.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych
sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw

azowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi  wi cej ni  5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora
od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),
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wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci
100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9,
rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci
do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika,
wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany  zag szczony wykop.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wykonanie pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich, grubo  warstwy 20
cm

- Wykonanie obsypki na u onych kana ach z materia ów sypkich, grubo  warstwy
nad rur  kana u 20 cm.

- Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 200mm czonych na wcisk z uszczelk .
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- Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o rednicy 1200mm g boko  do
3m. w gotowych wykopach z wykonaniem podstawy studni i w azem eliwnym typu
ci kiego.

- Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o rednicy 1200mm g boko  do
2m. w gotowych wykopach z wykonaniem podstawy studni i w azem eliwnym typu
ci kiego.

- Monta  studni ciekowych z kr gów betonowych w gotowym wykopie o rednicy
500mm z osadnikiem i syfonem.

- Próba wodna szczelno ci sieci kanalizacyjnej z rur PE o rednicy 315,00mm
- Wykonanie przej cia przez cian  betonow  studni grub. do 15 cm-wstawka

studzienna (w czenie proj. kana u rednicy 200mm do istniej cej studzienki)
-      Obs uga geodezyjna

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,
wykonanie s czków,
wykonanie wylotu kolektora,

enie przewodów kanalizacyjnych, przy kanalików, studni, studzienek ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki.

Wymagania i badania
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni

drogowych
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  5.     PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty

i wymiary
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
  9.     PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania
10.     PN-H-74051-01 azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego)
11.    PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania

i badania
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14.    PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
15.    PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.    BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18.    BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe

„Wipro”
19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe

i elbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych,
wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie  1984
r.


