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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 powierzchniowych robotach ziemnych

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.



9



9

D-01.02.02

ZDJ CIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY
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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 ze zdj ciem warstwy humusu i/lub
darniny.

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 ze zdj ciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz 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 .

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 zdj cia humusu i/lub darniny

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y stosowa :

równiarki,
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spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,

gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg
wymagaj  zastosowania takiego sprz tu.

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do
powtórnego u ycia, nale y stosowa :

no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.

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 humusu i darniny

Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo
przewozi  transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci,
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnin  nale y przewozi  transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona by  transportowana w sposób
nie powoduj cy uszkodze .

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.

Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdj cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy
umacnianiu skarp, zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych
czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami In yniera.

Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla
prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa
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robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo
stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
In yniera.

Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania,
wysoko ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In yniera, wed ug
faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia
czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.

Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania
humusu powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w
czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdj cie darniny

Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow  trasy
drogowej jest pokryta darnin  przeznaczon  do umocnienia skarp, darnin  nale y zdj  w
sposób, który nie spowoduje jej uszkodze  i przechowywa  w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by  skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin  nale y ci  w
regularne, prostok tne pasy o szeroko ci oko o 0,30 metra lub w kwadraty o d ugo ci boku
oko o 0,30 metra. Grubo  darniny powinna wynosi  od 0,05 do 0,10 metra.

Nale y d  do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi by  sk adowana, to zaleca si  jej roz enie na gruncie
rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie darniny, to nale y j  magazynowa  w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin  nale y sk adowa  w warstwach
traw  do do u. W pozosta ym okresie darnin  nale y sk adowa  warstwami na przemian
traw  do góry i traw  do do u. Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza  4 tygodni.

Darnin  nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania nale y usun  mechanicznie,
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie  na miejsce wskazane w SST lub
przez In yniera.

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. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia
humusu lub/i darniny.

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) zdj tej warstwy humusu lub/i
darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Mechaniczne usuni cie warstwy humusu grubo ci 15 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 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd  drogi lub odwiezieniem na
odk ad,
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE
I PRZEPUSTÓW
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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 rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  i
przepustów.

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 rozbiórk :

warstw nawierzchni,
kraw ników, obrze y i oporników,
cieków,

 chodników,
ogrodze ,
barier i por czy,
znaków drogowych,
przepustów: betonowych, elbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz 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. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog  by  wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:

rusztowa  koz owych, wysoko ci od 1,0 do 1,5 m, sk adaj cych si  z le ni z bali (np.
12,5 x 12,5 cm), nóg z kraw dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st  (np. 3,2 x 12,5 cm) i
pomostu z desek,
rusztowa  drabinowych, sk adaj cych si  z drabin (np. d ugo ci 6 m, szeroko ci 52
cm), usztywnionych st eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np.
3,2 x 6,3 cm) uk ada si  pomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych rednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek oko o 1,2 x 1,5 m lub p askich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych rednicy 108 mm i k towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek oko o 1,1 x 1,5 m,
rusztowa  z rur stalowych rednicy od 33,5 do 76,1 mm po czonych cznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przez In yniera,
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez
In yniera,

towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez
In yniera.

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 rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  i przepustów
mo e by  wykorzystany sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:

spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,

samochody ci arowe,
zrywarki,

oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
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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 materia ów z rozbiórki

Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem 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. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze  i przepustów obejmuj  usuni cie z
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj
projektow , SST lub wskazanych przez In yniera.

Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, In ynier mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w
której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób
okre lony w SST lub przez In yniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nale y spe ni  warunki okre lone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale y dokona :
odkopania przepustu,
ew. ustawienia przeno nych rusztowa  przy przepustach wy szych od oko o 2 m,
rozbicia elementów, których nie przewiduje si  odzyska , w sposób r czny lub
mechaniczny z ew. przeci ciem pr tów zbrojeniowych i ich odgi ciem,
demonta u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cz ciowym usuni ciu
aw, wzgl dnie ostro nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,

klinkierowych itp. przy za eniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u ycia
(z zaprawy, kawa ków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane
bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez
In yniera.
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Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny
by  usuni te z terenu budowy.

Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze  i przepustów
znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane
wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y
zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej.

Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

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 robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.

Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach
nawierzchni, ogrodze  i przepustów powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone
w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

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  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze  jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i
por czy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, elbetowych - m (metr).
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8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

- czne rozebranie chodników z p yt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm u onych
na podsypce piaskowej z wywiezieniem materia ów z rozbiórki na odleg  5km
ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia grub. 15 cm z wywiezieniem
materia ów z rozbiórki na odleg  5 km ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

- czne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych grub. 4 cm
z wywiezieniem materia ów z rozbiórki na odleg  5 km ul. Okrzei, rozebranie
cz ci istniej cej jezdni o szer.0.4m strona lewa sp kana nawierzchnia le ca na
gruncie.

- czne rozebranie obrze y betonowych przy chodnikach z wywiezieniem materia ów
z rozbiórki na odleg  5km ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

- czne rozebranie kraw ników betonowych u onych na podsypce cementowo-
piaskowej z wywiezieniem materia ów z rozbiórki na odleg  5 km ul. Zau ek
Rybacki i Okrzei

- Rozebranie aw pod kraw nikowych z betonu z wywiezieniem materia ów z rozbiórki
na odleg  5 km

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 robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia,
z u eniem na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników:
odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki cieku:
ods oni cie cieku,



28

czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z

eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupe nienie i wyrównanie pod a,
za adunek i wywóz materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników:
czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów

chodnikowych,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z

eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodze :
demonta  elementów ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z

eniem w stosy na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i por czy:
demonta  elementów bariery lub por czy,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:
demonta  tablic znaków drogowych ze s upków,
odkopanie i wydobycie s upków,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentów, aw, umocnie  itp.,
ew. ustawienie rusztowa  i ich pó niejsze rozebranie,
rozebranie elementów przepustu,
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sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
zasypanie do ów (wykopów) gruntem z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
uporz dkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co

ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ci gnione  i  walcowane  na

zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
7. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe walcowane

na gor co
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem

adkim, okr ym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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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 ziemne wykonywane koparkami o pojemno ci ki 0,25m³, grunt kat. III
z transportem samochodami samowy adowczymi na odleg  1 km ul. Zau ek
Rybacki i Okrzei

- Dodatek za transport gruntu na dalsze 4 km po drogach utwardzonych
- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane r cznie z wbudowaniem ziemi w

nasyp, grunt katIII wraz z zag szczeniem i zwil eniem w miar  potrzeby warstw
zag szczanych wod  ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

- Formowanie nasypów z gruntu kat.II dowo onego samochodami samowy adowczymi
ul. zau ek Rybacki i Okrzei

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.
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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

1,20 1,20 1,200,25
0,30
0,40

1,400,50 1,40 1,400,60
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.
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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 przy kanalika,
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

Uwaga roboty kanalizacyjne uj to w oddzielnej specyfikacji (Odwodnienie)
- Regulacja pionowa studzienek ulicznych nadbudowana wykonana betonem
- Regulacja pionowa kratek ciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem
- Jw. Lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych, hydrantów i

gazowych

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
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  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
(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.
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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.

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-04.03.01

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

- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nie ulepszonych bitumicznych
tj, istn nawierzchni ulicy Zau ek Rybacki, warstw wi cych

- Oczyszczenie mechaniczne podbudowy t uczniowej ul. Okrzei
- Skropienie asfaltem warstw konstrukcyjnych bitumicznych ul. Zau ek Rybacki ( naw.

istn. i warstwa wi ca) i ul. Okrzei (warstwa wi ca)
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy grubo ci 25 cm z kruszywa amanego

stabilizowanego mechanicznie ul. Zau ek Rybacki ( w tym odtworzenie nawierzchni
po rozbiórce dla kanalizacji )

- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy pod nawierzchni  zjazdów, grubo ci 15cm
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

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
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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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04.08.01

WYRÓWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI
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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 wyrównania
poprzecznego i pod nego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

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 wyrównania poprzecznego i pod nego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci uk adana na istniej cej
warstwie w celu wyrównania jej nierówno ci w profilu pod nym i poprzecznym.

1.4.2. 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” oraz w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 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. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych
i wbudowywanych na gor co, nale y stosowa  kruszywa spe niaj ce wymagania okre lone
w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
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2.3. Wype niacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze nale y stosowa
wype niacz wapienny spe niaj cy wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spe nia  wymagania okre lone w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sk adowanie materia ów

Dostawy i sk adowanie kruszyw, wype niaczy i lepiszcz powinny by  zgodne z
wymaganiami okre lonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 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 wykonania robót

Sprz t do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-
asfaltowych zosta  okre lony w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
3.

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

Transport kruszyw, wype niacza i lepiszcz powinien spe nia  wymagania
okre lone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spe nia  wymagania
okre lone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
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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. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych s  okre lone w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sk adników i ich mieszania s  okre lone w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zarób próbny

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu mas  mineralno-
asfaltow

Przed przyst pieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i pod nego
powierzchnia podbudowy powinna zosta  oczyszczona z lu nego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane s
w OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchni  podbudowy, na której grubo  warstwy wyrównawczej by aby
mniejsza od grubo ci minimalnej uk adanej warstwy wyrównawczej, nale y sfrezowa  na

boko  pozwalaj  na jej u enie. Frezowanie nawierzchni nale y wykona  zgodnie z
OST D-05.03.11 „Recykling”.

5.6. Uk adanie i zag szczanie warstwy wyrównawczej

Minimalna grubo  warstwy wyrównawczej uzale niona jest od grubo ci
kruszywa w mieszance. Najwi kszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza  0,5
grubo ci uk adanej warstwy. Przed przyst pieniem do uk adania warstwy wyrównawczej
Wykonawca powinien wyznaczy  niwelet  uk adanej warstwy wzd  kraw dzi
podbudowy lub jej osi za pomoc  stalowej linki, po której przesuwa si  czujnik urz dzenia
steruj cego uk adark .

Maksymalna grubo  uk adanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekracza
8 cm. Przy grubo ci przekraczaj cej 8 cm warstw  wyrównawcz  nale y wykona  w dwu
lub wi cej warstwach nie przekraczaj cych od 6 do 8 cm.

Warstw  wyrównawcz  uk ada si  wed ug zasad okre lonych w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
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Zag szczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
wyprodukowanej i wbudowanej na gor co odbywa si  wed ug zasad podanych w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgl du na zmienn  grubo  zag szczanej warstwy wyrównawczej
Wykonawca robót, na podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi In ynierowi do
akceptacji sposób zag szczania warstw wyrównawczych w zale no ci od ich grubo ci.

5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we
ciwym stanie, a  do czasu u enia na niej nast pnych warstw nawierzchni. Wszelkie

uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt w asny.

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 zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w
zakresie obejmuj cym badania warstw le cych poni ej warstwy cieralnej.

6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy
podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycz ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania
podbudowy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny by  zgodne z okre lonymi w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

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 Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej.
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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.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Roboty zwi zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale  do robót
ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s  okre lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszank  mineralno-bitumiczn  asfaltow
mechanicznie ul. Zau ek Rybacki

- Wyrównanie istniej cej podbudowy t uczniem kamiennym sortowanym,
zag szczanym mechanicznie ul. Zau ek Rybacki

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 Mg wyrównania podbudowy mieszank  mineralno-asfaltow
obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie gor cym bitumem kraw dzi urz dze  obcych,
roz cielenie i zag szczenie mieszanki zgodnie z za onymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gor co s  podane w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO
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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 warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

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 warstwy cieralnej, wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pó sztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poni szego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob

KR1  12
KR2 od 13 do 70
KR3   od 71 do 335
KR4   od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o
okre lonym sk adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni
ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca
okre lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u ona i zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj
asfaltu do materia ów mineralnych oraz zwi ksza odporno  b onki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wod ; mo e by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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1.4.5. Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s  zgodne z recept  laboratoryjn .

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zbli onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob .

1.4.11. 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.

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. Asfalt

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty
drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spe nia  wymagania TWT PAD-97
IBDiM [13] i posiada  aprobat  techniczn .

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale no ci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wype niacz

Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wype niacza podstawowego i zast pczego.

Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u Wymagania wobec materia ów
w zale no ci od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo amane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze ska  magmowych i przeobra onych
b) ze ska  osadowych
c) z surowca sztucznego ( le pomie-
dziowe i stalownicze)

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

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1
2 Kruszywo amane zwyk e

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i wir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

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

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

  DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo ci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z

innymi kruszywami, w ilo ci  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilo ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej
i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u
Wymagania wobec materia ów w

zale no ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo amane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego ( le

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1); gat.1, 2

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo amane zwyk e

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i wir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si  stosowanie wype niacza innego
pochodzenia, np. py y z odpylania, popio y lotne z w gla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgod  In yniera.

2.5. Kruszywo

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w
tablicy 1 i 2.

Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.
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2.6. Asfalt up ynniony

Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania
okre lone w WT.EmA-99 [14].

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 betonu asfaltowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, rednich i ci kich ,
walców stalowych g adkich ,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych,
samochodów samowy adowczych z przykryciem  lub termosów.

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. Asfalt
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych mo e odbywa  si  w:

cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,

bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In yniera.
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4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wype niacz

Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.

Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz adunek.

Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin
z jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni
wyposa onej w system ogrzewczy.

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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem,
Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych poszczególnych sk adników i próbki
materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego
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Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto ci asfaltu

Rz dne krzywych granicznych MM w zale no ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto

asfaltu od  0
do 20

od 0 do16
lub od  0
do 12,8

od 0 do 8
lub od  0
do 6,3

od  0
do 20

od  0
do 201)

od  0
do 16

od  0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78 100
68 93
59 86
54 83
48 78
40 70
29 59

(41 71)

20 47
13 36
10 31
7 23
6 20
5 10

100
90 100
80 100
69 100
62 93
56 87
45 76
35÷64

(36÷65)

26 50
19 39
17 33
13 25
12 22
7 11

100
90÷100
78 100
60 100
41 71

(29 59)

27 52
18 39
15 34
13 25
12 22
8 12

100
88÷100
78 100
68 85
59 74
54 67
48 60
39 50
29 38

(62 71)

20 28
13 20
10 17
7 12
6 11
5 7

100
90÷100
67 100
52 83
38 62
30 50
22 40
21 37
21 36

(64 79)

20 35
17 30
15 28
12 24
11 22
10 15

100
90÷100
80 100
70 88
63 80
55 70
44 58
30 42

(58 70)

18 28
12 20
10 18
8 15
7 14
6 9

100
87÷100
73 100
66 89
57 75
47 60
35 48

(52 65)

25 36
18 27
16 23
12 17
11 15
7 9

Orientacyjna
zawarto
asfaltu w
MMA, % m/m

5,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,5 4,5 5,6 4,3 5,4 4,8 6,0 4,8 6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieci ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem  dla KR1 lub KR2

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm  do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem  KR1 lub
KR2
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Rys.  3.   Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  8mm,  od  0  do
6,3 mm do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem
nawierzchni drogi o obci eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm
(mieszanka o nieci ym uziarnieniu) do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe nia  wymagania podane w
tablicy 4 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania
podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawarto ci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8 13.

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spe nia  wymagania podane w
tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego
powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. ciwo ci
Wymagania wobec MMA
i warstwy cieralnej z BA

w zale no ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie wymaga si  14,0 ( 18)4)

2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN 5,52) 10,03)

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrze  w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach

jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
86,0

6 Grubo  w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
 od 0 mm do 6,3 mm
 od 0 mm do 8,0 mm
 od 0 mm do 12,8 mm
 od 0 mm do 16,0 mm
 od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wska nik zag szczenia warstwy,  %  98,0  98,0

8 Wolna przestrze  w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sk adu MMA

2)   próbki zag szczone 2 x 50 uderze  ubijaka
3)   próbki zag szczone 2 x 75 uderze  ubijaka
4)   specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.
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Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne
zawarto ci asfaltu

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale no ci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do
161)

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷ 100
75 100
65 93
57 86
52 81
47 76
40 67
30 55

(45 70)

20 40
13 30
10 25
6 17
5 15
3 7

100
88÷100
78 100
67 92
60 86
53 80
42 69
30 54

(46 70)

20 40
14 28
11 24
8 17
7 15
3 8

100
85÷100
70 100
62 84
55 76
45 65
35 55

(45 65)

25 45
18 38
15 35
11 28
9 25
3 9

100
84÷100
75 100
68 90
62 83
55 74
50 69
45 63
32 52
25 41

(59 75)

16 30
10 22
8 19
5 14
5 12
4 6

100
87÷100
77 100
66 90
56 81
50 75
45 67
36 55
25 41

(59 75)

16 30
9 22
7 19
5 15
5 14
4 7

100
87÷100
77 100
67 89
60 83
54 73
42 60
30 45

(55 70)

20 33
13 25
10 21
7 16
6 14
5 8

Orientacyjna
zawarto  asfaltu w
MMA,  % m/m

4,3 5,8 4,3 5,8 4,5 6,0 4,0 5,5 4,0 5,5 4,3 5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8
do 13.
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Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 11.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do
warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys.  12.     Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm  do
warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o
obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys.  13.     Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  16  mm  do
warstwy   wyrównawczej   nawierzchni  drogi  o  obci eniu  ruchem  od  KR3  do
KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej,
wyrównawczej oraz wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

Lp. ciwo ci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wi cej, wyrównawczej

i wzmacniaj cej w zale no ci od
kategorii ruchu

KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6

1 Modu  sztywno ci pe zania 1),  MPa nie wymaga si  16,0 ( 22)3)

2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zag szczonych 2x75
uderze  ubijaka,  kN

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

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrze  w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach

jw., % od 65,0 do 80,0  75,0

6 Grubo  warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0

-

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

7 Wska nik zag szczenia warstwy, %  98,0  98,0

8 Wolna przestrze  w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania   sk adu MMA

2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank  mineralno-asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym lub ci ym zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z recept . Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu,
przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w zale no ci od temperatury. Dla kategorii
ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników powinno by  sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna
wagi, wzgl dnie przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  2  %  w  stosunku  do  masy
sk adnika.

Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by
dozowany do asfaltu w sposób i w ilo ciach okre lonych w recepcie.



90

90

Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem
termostatowania, zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi :
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wype niacza uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego
kruszywa  nie  powinna  by  wy sza  o  wi cej  ni  30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by
wyprofilowane i równe. Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta.

Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Pod e pod warstw
cieraln  wi  i wzmacniaj

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze od podanych w tablicy 7,
pod e nale y wyrówna  poprzez frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej.

Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y
skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym w ilo ci ustalonej w SST. Zalecane
ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by
pokryte asfaltem lub materia em uszczelniaj cym okre lonym w SST i zaakceptowanym
przez In yniera.
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Tablica 8. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
up ynniacza z asfaltu up ynnionego

Lp. Pod e do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilo  asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub up ynniacza z asfaltu

up ynnionego,    kg/m2

Pod e pod warstw  asfaltow
1 Podbudowa/nawierzchnia t uczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Po czenie mi dzywarstwowe

Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem
up ynnionym przed u eniem nast pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia
mi dzywarstwowego, w ilo ci ustalonej w SST.

Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
up ynniacza z asfaltu up ynnionego

Lp. Po czenie nowych warstw
Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego   kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub

wzmacniaj ca
od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wi ca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

8 h    przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
2 h    przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp  otaczarki.

5.6. Warunki przyst pienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura
otoczenia jest nie ni sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo ci > 8 cm i + 100 C
dla wykonywanej warstwy grubo ci  8 cm. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki
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mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru         (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci In yniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj .
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem

sk adu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem

sk adu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod
ekstrakcji,  % m/m

Lp
.

Sk adniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach #

mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0

 5,0  4,0

2 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach #
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0  2,0

3 Ziarna przechodz ce przez sito o oczkach
# 0,075mm  2,0  1,5

4 Asfalt  0,5  0,3

5.8. Odcinek próbny

Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy,
okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien  by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
In yniera.

Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark
wyposa on  w uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow .

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  bezzw ocznie zgodnie ze
schematem przej  walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie
mniej ni :
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltów.

Zag szczanie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku osi. Wska nik
zag szczenia u onej warstwy powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie
co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy
powinny by  w jednym poziomie.

cze robocze powinno by  równo obci te i powierzchnia obci tej kraw dzi
powinna by  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn  ta  asfaltowo-
kauczukow . Sposób wykonywania z cz roboczych powinien by  zaakceptowany przez
In yniera.

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 asfaltu,
wype niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
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6.3.2. Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj
okre lon  w tablicy 10. Dopuszcza si  wykonanie bada  innymi równowa nymi
metodami.

6.3.3. Badanie w ciwo ci asfaltu

Dla ka dej cysterny nale y okre li  penetracj  i temperatur  mi knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w ciwo ci wype niacza

Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  uziarnienie i wilgotno
wype niacza.
Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej
dzia ce roboczej

1 Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 W ciwo ci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny)

3 W ciwo ci wype niacza 1 na 100 Mg

4 W ciwo ci kruszywa  przy ka dej zmianie
5 Temperatura sk adników mieszanki

mineralno-asfaltowej dozór ci y

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

ka dy pojazd przy za adunku i w czasie
wbudowywania

7 Wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 W ciwo ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mog  by  wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie w ciwo ci kruszywa

Przy ka dej zmianie kruszywa nale y okre li  klas  i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok adno  pomiaru  2o C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami
podanymi w  SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej
jej wygl du w czasie produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.

6.3.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach
zag szczonych metod  Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .

6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni
       z betonu asfaltowego

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
2 Równo  pod na warstwy ka dy pas ruchu planografem lub at  co 10 m
3 Równo  poprzeczna warstwy nie rzadziej ni  co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe warstwy pomiar rz dnych niwelacji pod nej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wed ug
6 Ukszta towanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubo  warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Z cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza
9 Kraw , obramowanie warstwy ca a d ugo
10 Wygl d warstwy ocena ci a
11 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrze  w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z
dokumentacj  projektow , z tolerancj  +5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej
po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
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nawierzchni, powinna by  szersza z ka dej strony co najmniej o grubo  warstwy na niej
po onej, nie mniej jednak ni  5 cm.

6.4.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
cieralna

Warstwa
wi ca

Warstwa
wzmacniaj ca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki  poprzeczne  warstwy  z  betonu  asfaltowego  na  odcinkach  prostych  i  na
ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe

Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,
z tolerancj  1 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj
projektow , z tolerancj  5 cm.

6.4.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektow , z tolerancj
 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo ci projektowej do 2,5 cm dla której

tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o grubo ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja
wynosi  5 mm.

6.4.8. cza pod ne i poprzeczne

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane,
a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw , obramowanie warstwy

Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna
wystawa  od  3 do 5 mm ponad ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz a konieczno  obci cia  pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl d warstwy
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Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych.

6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie

Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

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 nawierzchni z betonu
asfaltowego.

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  i SST,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego grubo  warstwy po zag szczeniu
4cm ul. Zau ek Rybacki ( w tym odtworzneie nawierzchni po rozbiórce dla kanalizacji

- Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego grubo  warstwy po zag szczeniu
4 cm ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

- Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grubo  8 cm szarej
na podsypce piaskowej, spoiny wype nione piaskiem przy ul. Zau ek Rybacki.

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej 8 cm czerwonej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype nione piaskiem przy ul. Zau ek Rybacki
i Okrzei

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 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,
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dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
skropienie mi dzywarstwowe,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

  3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z la stalowniczego
do nawierzchni drogowych

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni

drogowych
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada  mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
  9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem         i at

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia
trwa e. Wytyczne oznaczania odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metod  pe zania pod obci eniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH
NORM    PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zosta a wprowadzona do stosowania przez Generaln
Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj  prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta a
przyj ta, metod  notyfikacji (bez t umaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okre laj ce metody bada  i wymagania wobec asfaltów
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni  dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s  dost pne w Polsce od pocz tku
2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa nia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwil  przywo ania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w
OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgl dniaj cych za enia „Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy równie  innych OST uwzgl dniaj cych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwi zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generaln  Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad uaktualni
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”, który by  podstaw
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed ug
przeznaczenia mieszanki i obci enia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica za .
A

Kategoria ruchu

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

Beton asfaltowy do
warstwy wi cej Tablica C 50/70

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

DP30
DP80

35/50
DE30 A,B,C

DP30

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy
cieralnej (beton

asfaltowy, mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Tablica E
50/70

DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

50/70
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieci ym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-50 wg PN-C-

96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-70 wg PN-C-

96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,
Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltów drogowych

W zwi zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generaln  Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad ustali
wymagane w ciwo ci dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podzia  rodzajowy i wymagane w ciwo ci asfaltów drogowych o penetracji od
20 0,1 mm do 330 0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunków polskich

Lp. ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330

CIWO CI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25oC 0,1mm
PN-EN
1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330

2
Temperatura
mi knienia

oC
PN-EN
1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura zap o-
nu, nie mniej ni

oC
PN-EN
22592 240 240 230 230 230 220 220

4
Zawarto  sk adni-
ków rozpuszczal-
nych, nie mniej ni

% m/m PN-EN
12592

99 99 99 99 99 99 99

5
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek
lub przyrost) nie
wi cej ni

% m/m PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozosta a penetra-
cja po starzeniu, nie
mniej ni

% PN-EN
1426

55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura mi k-
nienia po starzeniu,
nie mniej ni

oC PN-EN
1427

57 52 48 45 41 37 32

CIWO CI  SPECJALNE   KRAJOWE

8
Zawarto  parafiny,
nie wi cej ni % PN-EN

12606-1
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp. mi k-
nienia po starzeniu,
nie wi cej ni

oC PN-EN
1427

8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura amli-
wo ci, nie wi cej
ni

oC PN-EN
12593

Nie
ok-

re la
si

-5 -8 -10 -12 -15 -16
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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.



110

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 powierzchniowe poboczy grunt kat. III przed humusowaniem ul. Zau ek
Rybacki i Okrzei

- Humusowanie w-w  5 cm  bez dowozu ziemi z obsianiem traw .

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.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biow óknin  i geosyntetykami obejmuje:

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



126

10.2. Inne materia y

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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D - 07.01.01

OZNAKOWANIE  POZIOME
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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 poziomego 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.

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 poziomego stosowanego na
drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów,
symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej
nawierzchni. W zale no ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog  mie
znaczenie prowadz ce, segreguj ce, informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub
nakazuj ce.

1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod
niewielkim k tem, wyst puj ce jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci e,
segregacyjne lub kraw dziowe, – podwójne: ci e z przerywanymi, ci e lub przerywane.

1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe
ce do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strza ki naprowadzaj ce,

które uprzedzaj  o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si  znajduj .

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów
oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj cych.

1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki o ró nych kszta tach, wymiarach i przeznaczeniu,
wyst puj ce w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów
postojowych, powierzchni wy czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w
oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie,
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rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny posiada  w ciwo ci odblaskowe.

1.4.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcie czalne i chemoutwardzalne nak adane warstw  grubo ci od 0,4 mm do 0,8
mm, mierzon  na mokro.

1.4.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw
grubo ci od 0,9 mm do 3,5 mm. Nale  do nich masy termoplastyczne i masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo
linii mo e wynosi  5 mm.

1.4.9. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta my do oznakowa  tymczasowych

te) i trwa ych (bia e).

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urz dzenia prowadzenia poziomego, o ró nym
kszta cie, wielko ci i wysoko  oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odb ników, które
odbijaj  padaj ce z boku o wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania

ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo e sk ada  si  z jednej lub kilku
integralnie zwi zanych ze sob  cz ci, mo e by  przyklejony, zakotwiczony  lub
wbudowany w nawierzchni  drogi. Cz  odblaskowa mo e by  jedno lub dwukierunkowa,
mo e si  zgina  lub nie. Element ten mo e by  typu sta ego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11. Kulki szklane – materia  w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w
stanie ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy przez odbicie
powrotne padaj cej wi zki wiat a pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s  tak e
sk adnikami materia ów grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwpo lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub
sztucznego stosowane do zapewnienia w asno ci przeciwpo lizgowych poziomym
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czy  si  czas schni cia i nie
up yn o 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary w ciwo ci oznakowania nale y
wykonywa  od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej,
którego czas u ytkowania wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót.

1.4.15. Powy sze i pozosta e okre lenia s  zgodne z 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.
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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. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów

Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg
powinny spe nia  warunki postawione w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa  wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci
z aprobat  techniczn  (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych)
lub  znakiem CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza
wystawienie deklaracji zgodno ci z norm  zharmonizowan  (np. dla kulek szklanych [3,
3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia
[15]  nie mog  by  zmieniane lecz zachowuj  wa no  przez okres, na jaki zosta y
wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodno ci z aprobat  techniczn .

Powy sze zasady nale y stosowa  tak e do oznakowa  tymczasowych
wykonywanych materia ami o barwie tej.

2.3. Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo

Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które
budz  w tpliwo ci jego lub In yniera, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj
one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci
IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by  wykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa
materia ów do poziomego znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a
ponadto aby na ka dym opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawieraj cy:

nazw  i adres producenta,
dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia,
mas  netto,
numer partii i dat  produkcji,
informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBDiM i jej numer,
nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [8],
znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE”
wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [12],
informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
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ewentualne wskazówki dla u ytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych

oznakowanie opakowania powinno by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów

Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a
szczegó owe wymagania okre lone s  w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg

2.6.1.  Materia y do oznakowa  cienkowarstwowych

Materia ami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by
farby nak adane warstw  grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by
ciek e produkty zawieraj ce cia a sta e zdyspergowane w roztworze ywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog  wyst powa  w uk adach jedno-
lub wielosk adnikowych.

 Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni
dzlem, wa kiem lub przez natrysk, powinny one tworzy  warstw  kohezyjn  w procesie

odparowania i/lub w procesie chemicznym.
ciwo ci fizyczne poszczególnych materia ów do poziomego oznakowania

cienkowarstwowego okre laj  aprobaty techniczne.

2.6.2. Materia y do oznakowa  grubowarstwowych

Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by
materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno-, dwu- lub
trójsk adnikowymi, mieszanymi ze sob  w proporcjach ustalonych przez producenta i
nak adanymi na nawierzchni  z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te powinny
tworzy  pow ok , której spójno  zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  do stopienia i aplikowa  r cznie lub maszynowo.
Masy te powinny tworzy  spójn  warstw  przez och odzenie.

ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i
wykonanych z nich elementów prefabrykowanych okre laj  aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto  sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna
przekracza  25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materia ach do znakowania
cienkowarstwowego.
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Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilo ci wi kszej ni  8 % (m/m). Nie
dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do ko ca 2007 r. dopuszcza si  stosowanie farb rozpuszczalnikowych o
zawarto ci sk adników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do
10 % (m/m).

2.6.4. Kulki szklane

Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod ci nieniem na materia y do oznakowania powinny zapewnia  widzialno
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez
reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej
1,50, wykazywa  odporno  na wod , kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy
oraz zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej
rednicy poni ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i

wi kszej ni  1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mie ci  si  w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie
hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bada  kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie aprobaty techniczne, lub

certyfikaty „CE”.

2.6.5. Materia  uszorstniaj cy oznakowanie

Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych). Materia
uszorstniaj cy nie mo e zawiera  wi cej ni  1% cz stek mniejszych ni  90 m. Potrzeba
stosowania materia u uszorstniaj cego powinna by  okre lona w SST. Konieczno  jego

ycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania
SRT  50.

Materia  uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek
szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w
aprobacie technicznej.

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by  naklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchni  p ytka z materia u wytrzymuj cego przejazdy pojazdów
samochodowych, zawieraj ca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby
zapewnia  widzialno  w nocy, a tak e w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000
[5, 5a].

Odb nik, b cy cz ci  punktowego elementu odblaskowego mo e by :
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szklany lub plastikowy w ca ci lub z dodatkow  warstw  odbijaj  znajduj  si  na
powierzchni nie wystawionej na zewn trz i nie nara on  na przeje anie pojazdów,
plastikowy z warstw  zabezpieczaj  przed cieraniem, który mo e mie  warstw
odbijaj  tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie
wystawione na ruch s  zabezpieczone warstwami odpornymi na cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie adnych ostrych
kraw dzi od strony naje anej przez pojazdy. Je li punktowy element odblaskowy jest
wykonany z dwu lub wi cej cz ci,  ka da z nich powinna by  usuwalna tylko za pomoc
narz dzi polecanych przez producenta. Wysoko  punktowego elementu nie mo e by
wi ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwa ego, powinna by  bia a lub
czerwona, a dla oznakowania czasowego – ta zgodnie z za cznikiem nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7].

Spo ród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do
oznakowa  poziomych wyró niaj  si  PEO ze szklanym korpusem pe nym (odb nik
wielokierunkowy) lub zawieraj cym wiec ce diody LED i ewentualnie ogniwo s oneczne
z bateri , tzw. aktywne PEO. Nie mieszcz  si  one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5],
cho  spe niaj  t  sam  funkcj  co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkuj
pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody.

PEO szklane z pe nym korpusem mog  by  stosowane do oznakowania rond
kompaktowych ze wzgl du na ich geometri  360o.

ciwo ci i wymagania dotycz ce punktowych elementów odblaskowych
okre lone s  w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych.

2.6.7. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i
rodowiska

Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji
zagra aj cych zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska.

2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Materia y do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny
zachowa  sta  swoich w ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co
najmniej 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta.

Materia y do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach
odpowiadaj cych zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych je od
napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcie czalnych od 5oC do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC,
c) pozosta ych materia ów - poni ej 40oC.
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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 oznakowania poziomego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci
od zakresu robót, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu,
zaakceptowanego przez In yniera:

szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia
odpylaj ce) oraz szczotek r cznych,
frezarek,
spr arek,
malowarek,
uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
wyklejarek do ta m,
sprz tu do bada , okre lonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni  jako , ilo  i wydajno
malowarek lub uk adarek proporcjonaln  do wielko ci i czasu wykonania ca ego zakresu
robót.

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. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg

Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w opakowaniach
zapewniaj cych szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci
materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN-O-79252 [2]. W
przypadku  materia ów niebezpiecznych opakowania powinny by  oznakowane zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy
chemoutwardzalne nale y transportowa  zgodnie z postanowieniami umowy
mi dzynarodowej [14] dla transportu drogowego materia ów palnych, klasy 3, oraz
szczegó owymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz dzonej
przez producenta. Wyroby, wy ej wymienione, nie posiadaj ce karty charakterystyki nie
powinny by  dopuszczone do transportu.
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Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi
rodkami transportowymi, chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,

zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

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. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz  by
oznakowane zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
powinna wynosi  co najmniej 5oC, a wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by  zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%.

5.3. Jednorodno  nawierzchni znakowanej

Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni
znakowanej. Nierówno ci i/lub miejsca napraw cz stkowych nawierzchni, które nie
wyró niaj  si  od starej nawierzchni i nie maj  wi kszego rozmiaru ni  15% powierzchni
znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych
nale y w SST ustali : rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny
Stanu Nawierzchni (SOSN), odkszta cenia nawierzchni (otwarte z cza pod ne, koleiny,
sp kania, prze omy, garby), wymagania wobec materia u do oznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni
nawierzchni malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze ,
przy u yciu sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In yniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego
musi by  czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona
przedznakowanie, stosuj c si  do ustale  zawartych w dokumentacji projektowej, w
za czniku nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach
In yniera.

Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie
rozcie czon  rozpuszczalnikiem. Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  kresk
poprzeczn .
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W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest
wystarczaj co czytelne i zgodne z dokumentacj  projektow , mo na przedznakowania nie
wykonywa .

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów

Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2,
powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si  w aprobacie
technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta
materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi
wskazaniami.

Farb  do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y
wymiesza  w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pe nej jednorodno ci. Przed lub w
czasie nape niania zbiornika malowarki zaleca si  przecedzi  farb  przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowa  do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania
nie daje si  ca kowicie wymiesza  lub na jej powierzchni znajduje si  ko uch.

Farb  nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ustalonej w SST,
zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si
kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej
podk adanej na drodze malowarki. Ilo  farby zu yta w czasie prac, okre lona przez
rednie zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o

20%.
Wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonane przy u yciu samojezdnych

malowarek z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno  i jako
sprz tu nale y dostosowa  do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materia ami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta
materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi
wskazaniami.

Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci (lub w
ilo ci) ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej
warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce
metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo  materia u zu yta w czasie prac,
okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  ró ni  od ilo ci
ustalonej, wi cej ni  o 20%.
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W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi ksze
prace (linie kraw dziowe, segregacyjne na d ugich odcinkach dróg) powinny by
wykonywane przy u yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia em linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku
mniejszych prac, wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
In ynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej
nale y przed aplikacj  usun  warstw  powierzchniow  betonu metod  frezowania,
rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa  pozosta ci mleczka cementowego i

uszorstni  powierzchni . Po usuni ciu warstwy powierzchniowej betonu, nale y
powierzchni  znakowan  umy  wod  pod ci nieniem oraz zagruntowa rodkiem
wskazanym przez producenta masy (podk ad, grunt, primer) w ilo ci przez niego podanej.

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta
materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi
wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale y
zwraca  szczególn  uwag  na staranne mocowanie elementów do pod a, od czego zale y
trwa  wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia  ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na
mo liwo  uzyskania ró nej jego przyczepno ci do nawierzchni i do materia ów, z których
wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale y zastosowa  podk ad
(primer) poprawiaj cy przyczepno  przyklejanych punktowych elementów odblaskowych
do nawierzchni.

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy tej nale y stosowa
materia y atwe do usuni cia po zako czeniu okresu tymczasowo ci. Linie wyznaczaj ce
pasy ruchu zaleca si  uzupe ni  punktowymi elementami odblaskowymi z odb nikami
tak e barwy tej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by  wykonane z materia ów
odblaskowych. Do jego wykonania nale y stosowa : farby, ta my samoprzylepne lub
punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si  wy cznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zako czeniu b dzie ca kowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now  warstw
cieraln  nawierzchni.

Materia y stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak e
posiada  aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia  deklaracj  zgodno ci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego,
czynno  t  nale y wykona  jak najmniej uszkadzaj c nawierzchni .
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Zaleca si  wykonywa  usuwanie oznakowania:
cienkowarstwowego, metod : frezowania mechanicznego lub wod  pod wysokim
ci nieniem (waterblasting), piaskowania, rutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,
grubowarstwowego, metod  piaskowania, kulkowania, frezowania,
punktowego, prostymi narz dziami mechanicznymi.

rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog  wp ywa  ujemnie na
przyczepno  nowego oznakowania do pod a, na jego szorstko , trwa  oraz na

ciwo ci pod a.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by  wykonane przez

zamalowanie nietrwa  farb  barwy czarnej.
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun  z drogi tak, aby nie

zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In yniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty
wymaga  jednej z w ciwo ci, nale y wykona  materia em o sprawdzonej dobrej
przyczepno ci do starej warstwy.

Jako zasad  mo na przyj , e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi,
nale y odnawia  tak e farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane
masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienk  warstw  masy termoplastycznej lub
farb  wodorozcie czaln  zalecan  przez producenta masy, oznakowania wykonane
masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami
rozpuszczalnikowymi.

Ilo  stosowanego do odnowienia materia u, nale y dobra  w zale no ci od
rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kieruj c si  wskazówkami producenta
materia u i zaleceniami In yniera.

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. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by
ca kowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w ciwo ci
oznakowania dróg w czasie ich u ytkowania. Wymagania okre la si  kilkoma parametrami
reprezentuj cymi ró ne aspekty w ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 1436:2000 [4]
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s  wykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny by  wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
Kolejne badania kontrolne nale y wykonywa  po okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i
przed up ywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni  1 rok.

Barwa ta dotyczy tylko oznakowa  tymczasowych, które tak e powinny by
kontrolowane. Inne barwy oznakowa  ni  bia a i ta nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami
zawartymi w za czniku nr 2 do rozporz dzenia [7].

6.3.1.2. Widzialno  w dzie

Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji  i
barw  oznakowania wyra on  wspó rz dnymi chromatyczno ci.

Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania nowego w terminie
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

tej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  po 30 dniu od wykonania dla ca ego

okresu u ytkowania oznakowania, barwy:
bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

tej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez

wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le  w
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne podane w tablicy 1 i na wykresach
(rys. 1, 2 i 3).
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Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowa  dróg

Punkt naro ny nr 1 2 3 4

Oznakowanie bia e x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie te klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowanie te klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038

Rys. 1. Wspó rz dne chromatyczno ci x,y dla barwy bia ej oznakowania
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Rys.2. Wspó rz dne chromatyczno ci x,y dla barwy tej oznakowania
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Pomiar wspó czynnika luminancji  mo e by  zast piony pomiarem
wspó czynnika luminancji w wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg
POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si  wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd.

Warto  wspó czynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu 14 - 30 dni po
wykonaniu powinna wynosi  dla oznakowania wie ego, barwy:

bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
bia ej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

tej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2,
Warto  wspó czynnika Qd powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego

po 30 dniu od wykonania, w ci gu ca ego okresu u ytkowania,  barwy:
bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

tej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1.

 6.3.1.3. Widzialno  w nocy

Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku
RL, okre lany wed ug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania nowego (w stanie
suchym) w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci  100 km/h
lub  o  nat eniu  ruchu  >  2  500  pojazdów  rzeczywistych  na  dob  na  pas,  co  najmniej
250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,

tej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego

w ci gu od 2 do 6 miesi cy po wykonaniu,  barwy:
bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci  100 km/h
lub  o  nat eniu  ruchu  >  2  500  pojazdów  rzeczywistych  na  dob  na  pas,  co  najmniej
200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3

tej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego

od 7 miesi ca po wykonaniu,  barwy:
bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci  100 km/h
lub  o  nat eniu  ruchu  >  2  500  pojazdów  rzeczywistych  na  dob  na  pas,  co  najmniej
150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,

tej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe

utrwalanie oraz na nawierzchniach niejednorodnych mo na wyj tkowo, tylko na drogach
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okre lonych w tablicy 5, dopu ci  warto  wspó czynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1,
klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi ca po
wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw cieraln  z SMA zaleca
si  stosowa  materia y grubowarstwowe.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwe jest ustalenie w SST
wy szych klas wymaga  wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania profilowanego,
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN
1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

bia ej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.

Powy sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowa  profilowanych, takich jak
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami
chemoutwardzalnymi i ta mami w postaci np. poprzecznych wygarbie  (baretek), drop-on-
line, itp.

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci ym z naniesionymi wygarbieniami
mo e by  wykonywane tylko metoda dynamiczn . Pomiar aparatami r cznymi jest albo
niemo liwy albo obci ony du ym b dem.

Wykonywanie pomiarów odblaskowo ci na pozosta ych typach oznakowania
strukturalnego, z uwagi na jego nieca kowite i niejednorodne pokrycie powierzchni
oznakowania, jest obarczone wi kszym b dem ni  na oznakowaniach pe nych. Dlatego
podczas odbioru czy kontroli, nale y przyj  jako dopuszczalne warto ci wspó czynnika
odblasku o 20 % ni sze od przyj tych w SST.

6.3.1.4. Szorstko  oznakowania

Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahad em angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97
[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto  SRT symuluje warunki, w których pojazd
wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:
w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si  podwy szenie w SST wymagania szorstko ci do 50 – 60 jednostek
SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi kszej szorstko ci
oznakowania, wi e si  z zastosowaniem kruszywa przeciwpo lizgowego samego lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nale y przy tym wzi  pod
uwag  jednoczesne obni enie warto ci wspó czynnika luminancji i wspó czynnika
odblasku.

Szorstko  oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa
przeciwpo lizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie
nale y wymaga  wy szej jego warto ci na starcie, a ni szej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarów wska nika szorstko ci SRT dotyczy oznakowa
jednolitych, p askich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami
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chemoutwardzalnymi i ta mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, je li
mo liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo liwy.

UWAGA: Wska nik szorstko ci SRT w normach powierzchniowych zosta  nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz t do jego
wykonania s  identyczne z przyj tymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowa  poziomych.

6.3.1.5. Trwa  oznakowania

Trwa  oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie  zu ycia w 10-
stopniowej skali LCPC okre lonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]
powinna wynosi  po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno ci
materia ów do poziomego oznakowania dróg.

W stosunku do materia ów grubowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana
dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj  si  przetarcia do
nawierzchni. Do oceny materia ów strukturalnych, o nieci ym pokryciu nawierzchni
metody tej nie stosuje si .

W celach kontrolnych trwa  jest oceniana po rednio przez sprawdzenie
spe niania wymaga  widoczno ci w dzie , w nocy i szorstko ci.

6.3.1.6. Czas schni cia oznakowania (wzgl dnie czas do przejezdno ci oznakowania)

Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si  czas up ywaj cy mi dzy
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza  czasu gwarantowanego
przez producenta, z tym e nie mo e przekracza  2 godzin w przypadku wymalowa
nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowa  dziennych. Metoda oznaczenia czasu
schni cia znajduje si  w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grubo  oznakowania

Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni,
powinna wynosi  dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo  na mokro bez kulek szklanych), co

najwy ej 0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy ej 5 mm,
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz ci jezdnej drogi, co

najwy ej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji
projektowej, co najwy ej 25 mm.

Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest
wyfrezowana.

Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie
udziela gwarancji lub gdy nie s  wykonywane pomiary kontrolne za pomoc  aparatury lub
poprzez ocen  wizualn .
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce
badania:
a) przed rozpocz ciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn  ocen  stanu  materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych podczas objazdu w
nocy,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z dokumentacj
projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej
szeroko ci linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk , jednoznacznie
oznakowan , na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa  do czasu
up ywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania
poziomego, In ynier mo e zleci  wykonanie bada :

widzialno ci w nocy,
widzialno ci w dzie ,
szorstko ci,

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod
okre lonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy. Badania powinien zleca
Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi ksza
wiarygodno  wyników.

W przypadku konieczno ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu
odcinkach dróg o dopuszczalnej pr dko ci  100 km/h nale y ograniczy  je do linii
kraw dziowych zewn trznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami r cznymi,
ze wzgl du na bezpiecze stwo wykonuj cych pomiary.

Pomiary wspó czynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw dziowych
wewn trznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr dko ci  100
km/h , a tak e na liniach pod nych oznakowa  z wygarbieniami, nale y wykonywa
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przy u yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonuj cego
pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i
wspó czynników luminancji aparatami r cznymi cz stotliwo  pomiarów nale y
dostosowa  do d ugo ci badanego odcinka, zgodnie z tablic  2. W ka dym z mierzonych
punktów nale y wykona  po 5 odczytów wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty
wspó czynników luminancji w odleg ci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cz stotliwo  pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminancji aparatami
cznymi

Lp. D ugo  odcinka, km Cz stotliwo
pomiarów, co najmniej

Minimalna ilo
pomiarów

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3 do 10 co 1 km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powy ej 30 co 4 km > 11

Warto  wska nika szorstko ci zaleca si  oznaczy  w 2 – 4 punktach
oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych
elementów odblaskowych

Wykonawca wykonuj c oznakowanie z prefabrykowanych elementów
odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST,
nast puj ce badania:

sprawdzenie oznakowania opakowa ,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z
zaleceniami SST,
wizualn  ocen  stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu,
wizualn  ocen  liniowo ci i kierunkowo ci przyklejenia elementów,
równomierno ci przyklejenia elementów na ca ej d ugo ci linii,
zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow  i za cznikiem nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z próbkami przyklejonych elementów,
w liczbie okre lonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu up ywu okresu gwarancji.

W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego
In ynier mo e zleci  wykonanie bada  widzialno ci w nocy, na próbkach zdj tych z
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno  z wymaganiami podanymi
w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych wed ug metod okre lonych w
PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po
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wydaniu) [10]. Je li wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego oznakowania to
koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i oznakowa

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materia ów. W tablicy 4 podano
zbiorcze zestawienie dla oznakowa  na autostradach, drogach ekspresowych oraz na
drogach o pr dko ci  100 km/h lub o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na
dob  na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa  na pozosta ych
drogach.

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów

Lp. ciwo Jednostka Wymagania

1 Zawarto  sk adników lotnych w
materia ach do znakowania

rozpuszczalników organicznych
rozpuszczalników aromatycznych
benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)

% (m/m)

 25
 8

0
2 ciwo ci kulek szklanych

wspó czynnik za amania wiat a
zawarto  kulek z defektami

-
%

 1,5
20

3 Okres sta ci w ciwo ci materia ów do
znakowania przy sk adowaniu miesi ce  6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla oznakowa  na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci  100 km/h lub o nat eniu ruchu >
2 500 pojazdów rzeczywistych na dob  na pas

Lp. ciwo Jednostka  Wymagania Klasa

1 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania nowego (w ci gu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:

bia ej
tej tymczasowej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
 250
 150

R4/5
R3

2 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6
miesi cy po wykonaniu, barwy:

bia ej
tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
 200
 100

R4
R2
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Lp. ciwo Jednostka  Wymagania Klasa

3 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesi ca po wykonaniu
barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  150 R3

4 Wspó czynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  50 RW3

5 Wspó czynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  35 RW2

6 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu)  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

tej

-
-
-

 0,40
 0,50
 0,30

B3
B4
B2

7 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- bia ej na nawierzchni asfaltowej
- bia ej na nawierzchni betonowej
- tej

-
-
-

 0,30
 0,40
 0,20

B2
B3
B1

8 Wspó czynnik luminancji w wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ci gu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 130
 160
 100

Q3
Q4
Q2

9 Wspó czynnik luminancji w wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ci gu
ca ego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania,  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 100
 130
 80

Q2
Q3
Q1

10 Szorstko  oznakowania eksploatowanego wska nik
SRT  45 S1
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Lp. ciwo Jednostka  Wymagania Klasa

11 Trwa  oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miesi cach: skala LCPC  6 -

12 Czas schni cia materia u na nawierzchni
w dzie
w nocy

h
h

 1
 2

-
-

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla oznakowa  na pozosta ych drogach nie
wymienionych w tablicy 4

Lp. ciwo Jednostka  Wymagania Klasa

1 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania nowego (w ci gu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:

bia ej,
tej tymczasowej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
 200
 150

R4
R3

2 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 miesi cy
po wykonaniu, barwy:

bia ej,
tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
 150
 100

R3
R2

3 Wspó czynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesi ca po wykonaniu
barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  100 R2

4 Wspó czynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  50 RW3

5 Wspó czynnik odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  35 RW2

6 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu)  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej,
bia ej na nawierzchni betonowej,

tej

-
-
-

 0,40
 0,50
 0,30

B3
B4
B2
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Lp. ciwo Jednostka  Wymagania Klasa

7 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- bia ej
- tej

-
-

 0,30
 0,20

B2
B1

8 Wspó czynnik luminancji w wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ci gu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 130
 160
 100

Q3
Q4
Q2

9 Wspó czynnik luminancji w wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ci gu
ca ego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania,  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

tej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 100
 130
 80

Q2
Q3
Q1

10 Szorstko  oznakowania eksploatowanego wska nik
SRT  45 S1

11 Trwa  oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miesi cach: skala LCPC  6 -

12 Czas schni cia materia u na nawierzchni
w dzie
w nocy

h
h

 1
 2

-
-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z
dokumentacj  projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:

szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm,
ugo  linii  mo e by  mniejsza  od  wymaganej  co  najwy ej  o  50  mm lub wi ksza  co

najwy ej o 150 mm,
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dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e
odbiega  od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej ni  50 mm d ugo ci
wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej
odchy ki od wymaganego wzoru ni  50 mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla
wymiaru szeroko ci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nale y dok adnie usun  zb dne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania

Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d  do  pokrycia pe nej
powierzchni istniej cych znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w
punkcie 6.4.1.

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  oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych oznakowa  lub liczba umieszczonych punktowych elementów
odblaskowych.

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

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego
sposobu wykonania robót, mo e by  dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em
grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
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wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego nale y dokona  po ca kowitym zako czeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i bada  jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegaj  cechy oznakowania okre lone niniejszym OST
na podstawie bada  wykonanych przed up ywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca si  stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

na odcinkach zamiejskich, z wy czeniem przej  dla pieszych: co najmniej
12 miesi cy,
na odcinkach przej  przez miejscowo ci: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych w miejscowo ciach: co najmniej 3 miesi ce,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta mami i punktowymi elementami
odblaskowymi: co najmniej 24 miesi ce.

W niektórych przypadkach mo na rozwa  ograniczenia okresów
gwarancyjnych dla oznakowa :
a) cienkowarstwowych

dla wymalowa  farbami nie udziela si  12 miesi cznej gwarancji na wykonane
oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas u ytkowania jest krótszy ni
jeden rok oraz dla oznakowa  wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie cieralnej sp kanej,
krusz cej si , z lu nymi grysami, nale y skróci  okres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 6 miesi cy, przej  dla pieszych i drobnych elementów do 3
miesi cy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po dane
jest skróci  okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesi cy, przej  dla
pieszych i drobnych elementów do 1 miesi ca,
na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp kanej, uszcz cej si
powierzchni, na z czach pod nych je li s  niejednorodne, tj. ze szczelinami,
garbami pod nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w z ym stanie
(nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu ne zanieczyszczenia
w szczelinach mi dzy kostkami niemo liwe do usuni cia za pomoc  szczotki i
zamiatarki) - gwarancji nie powinno si  udziela ,
w przypadku stosowania piasku  lub piasku z sol  do zimowego utrzymania dróg,
okres gwarancyjny nale y skróci  do maksimum 9 miesi cy przy wymalowaniu
wiosennym i do 6 miesi cy przy wymalowaniu jesiennym;
na nawierzchniach bitumicznych u onych do 1 miesi ca przed wykonaniem
oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) nale y wymaga  gwarancji
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maksymalnie 6 miesi cy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po
czym nale y wykona  oznakowanie sta e z pe nymi wymaganiami odpowiednimi
do rodzaju drogi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Oznakowanie poziome jezdni farb  chlorokauczukow  – linie na skrzy owaniach
i przej ciach dla pieszych ul. Zau ek Rybacki i Okrzei

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. Ponadto Zamawiaj cy powinien tak sformu owa  umow , aby
Wykonawca musia  doprowadzi  oznakowanie do wymaga  zawartych w SST w
przypadku zauwa enia niezgodno ci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych
z dokumentacj  projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury [7],
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i
ich mieszaniny)

3a. PN-EN
1423:2001/A1:2005

Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotycz ce poziomego oznakowania dróg
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4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005

Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotycz ce poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce
charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005

Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Cz  2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W ciwo ci
fizyczne

6a. PN-EN 13036-4:
2004(U)

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada  – Cz  4:
Metoda pomiaru oporów po lizgu/po lizgni cia na
powierzchni: próba wahad a

10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty

7. Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegó owe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami)
12. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie

systemów oceny zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73,
poz. 1679)

14. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów
niebezpiecznych (RID/ADR)

15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497)
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OZNAKOWANIE  PIONOWE
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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,
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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



163

Tablica 3. Wspó rz dne punktów naro nych wyznaczaj cych pola barw

Barwa folii
Wspó rz dne chromatyczno ci punktów naro nych

wyznaczaj cych pole barwy
ród o wiat a D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1 2 3 4

Bia a x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

ta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

ta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona x 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Br zowa x 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomara czowa x 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335
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.



170

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



172

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

od 5 do 10
bada  z wybra-
nych losowo
elementów w
ka dej dostar-
czonej partii
wyrobów licz -
cej do 1000
elementów

Powierzchni  zbada
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia g boko ci wad

 dost pnych narz dzi (np.
linia ów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.

Wyniki bada
powinny by
zgodne z
wymaganiami
punktu 2

2 Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzi  uniwersalnymi
przyrz dami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. linia ami,
przymiarami itp.)
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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 ul. Zau ek Rybaci i Okrzei

- Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków ostrzegawczych, zakzau, nakazu i
informacyjnych

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 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 -

Obliczenia statyczne i projektowanie
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  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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D - 08.01.01

KRAW NIKI  BETONOWE
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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 kraw ników
betonowych.

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 kraw ników:

betonowych na awie betonowej z oporem lub zwyk ej,
betonowych na awie t uczniowej lub wirowej,
betonowych wtopionych na awie betonowej, wirowej lub t uczniowej,
betonowych wtopionych bez awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.

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.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
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kraw niki betonowe,
piasek na podsypk  i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si  nast puj ce typy kraw ników
betonowych:
U   -   uliczne,
D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale no ci od kszta tu przekroju poprzecznego rozró nia si  nast puj ce
rodzaje kraw ników betonowych:

prostok tne ci te  - rodzaj „a”,
prostok tne         - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zale no ci od technologii i produkcji kraw ników betonowych, rozró nia si
odmiany:
1 - kraw nik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraw nik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze  kraw niki betonowe dzieli si
na:

gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kszta t i wymiary

Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraw nik rodzaju „a”

b) kraw nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw ników

Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników

Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników,   cm
kraw nik

a
kraw nika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

D b 100
15
12

20
25 - - 1,0
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10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw ników betonowych 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,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy
3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- d ugo , mm, max 20 40

- g boko , mm, max 6 10

2.4.3. Sk adowanie

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci.
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Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza
ni  szeroko  kraw nika.

2.4.4. Beton i jego sk adniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników

Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraw ników dwuwarstwowych, górna (licowa)
warstwa kraw ników powinna by  wykonana z betonu klasy B 30.

Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si :
nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodporno ci  i wodoszczelno ci , zgodnie z norm  PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie
ni szej ni  „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw

Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materia y na awy

Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
a) awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki

powinny odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4,
b) awy wirowej - wir odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) awy t uczniowej - t ucze  odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112 [8].
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna
odpowiada  wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

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

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub 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 kraw ników

Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportowymi.

Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany
rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.
Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem

bnów i beczek.
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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. Wykonanie koryta pod awy

Koryto pod awy 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.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co

najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie aw

Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. awa wirowa

awy wirowe o wysoko ci do 10 cm wykonuje si  jednowarstwowo przez
zasypanie koryta wirem i zag szczenie go polewaj c wod .

awy o wysoko ci powy ej 10 cm nale y wykonywa  dwuwarstwowo, starannie
zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.3.2. awa t uczniowa

awy nale y wykonywa  przez zasypanie wykopu koryta t uczniem.
ucze  nale y starannie ubi  polewaj c wod . Górn  powierzchni awy

uczniowej nale y wyrówna  kli cem i ostatecznie zag ci .
Przy grubo ci warstwy t ucznia w awie wynosz cej powy ej 10 cm nale y aw

wykona  dwuwarstwowo, starannie zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.3.3. awa betonowa

awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy
gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie.

awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale
powinno wynosi  od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na
„wyrobienie” cieku)  mo e by  zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
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Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu
kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie wirowej lub t uczniowej

Ustawianie kraw ników na awie wirowej i t uczniowej powinno by
wykonywane na podsypce z piasku o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.

5.4.4. Wype nianie spoin

Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y
wype ni wirem, piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do
kraw ników ustawionych na awie betonowej.

Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn
mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

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

6.2.1. Badania kraw ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania
materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych 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 [6].

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
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wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z
dok adno ci  do 1 mm.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników
betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych
dla odpowiednich materia ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno

by  zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie aw

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .
 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan

niwelet . Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100

m awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
 - dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
 - dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej.
c) Równo  górnej powierzchni aw.
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach,

na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty.
 Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza

1 cm.
d) Zag szczenie aw.
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub

piasku nie mog  wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego.
awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny

pozwala  na wyj cie ziarna z awy.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza

 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników

 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które

wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety
projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,

c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch
punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit
pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1
cm,

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione
ca kowicie 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 kraw nika betonowego.

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 :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

- Ustawianie kraw ników betonowych stoj cych o wym. 15x30cm na podsypce
cementowo piaskowej i awie bez oporu z betonu  B-15.- obramowanie boczne
zjazdów

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.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
ew. zalanie spoin mas  zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwyk y
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni

drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i

ocena zgodno ci
11. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
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odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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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 obrze y betonowych o wymiarach 8x30cm cm na podsypce piaskowej, spoiny
wype nione zapraw  cementow - przy chodnikach i trawnikach. Przy ul. Zau ek Rybacki i
Okrzei

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.
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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.


