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D-00.00.00
Wymagania ogólne

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
związanych z przebudową dróg gminnych w Krobowie.
1.3.

Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przy przebudowie dróg gminnych w
Krobowie i obejmują:
D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-01.02.02
Zdjęcie warstwy humusu
D-01.02.04
Rozbiórki elementów dróg
D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01
Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
D-02.03.01
Wykonanie nasypów
D03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa
D-04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D-04.02.01
Warstwa odsączająca
D-04.04.00
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne
D-04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.00
Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne.
D-04.05.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
D-05.00.00
NAWIERZCHNIE
D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-07.00.00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.02.01
Oznakowanie pionowe
D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01
Krawężniki betonowe
D-08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe
D-09.01.01
Zieleń drogowa
Specyfikacje te obejmują następujące roboty podstawowe (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
/CPV/):
- roboty rozbiórkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 45111000-8);
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (kod wg CPV 45112710-5) /usunięcie drzew/;
- roboty w zakresie fundamentowania dróg (kod wg CPV 45233320-8) /podbudowy/;
- roboty w zakresie nawierzchni dróg (kod wg CPV 45233220-7) /ławy, krawężniki, obrzeża, ścieki,
nawierzchnie jezdni i chodników/;
- roboty w zakresie demontażu i instalowania znaków drogowych (kod wg CPV 45233290-8).
1.4.

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu drogowego
zlokalizowany w pasie drogowym.
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót a także służący do przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi i pasami dzielącymi jezdnie (przy drogach
dwujezdniowych.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Kosztorys Przetargowy – wykaz robót do wykonania z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.12. Kosztorys ofertowy – wyceniony Kosztorys Przetargowy.
1.4.13. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego
powierzchnią przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz potrzebami zarządzania drogą. Pas drogowy
może również obejmować teren przewidziany do przebudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze m. in. drzew i krzewów.
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1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.21. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.22. Polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.26. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów oraz co najmniej dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Kontraktu
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jeżeli jednak osiągnięta zostanie możliwa do
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier Kontraktu może akceptować takie roboty i zgodzić się na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi kontraktu i/lub SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
określony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera
Kontraktu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak wybrane aby
nie spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
 możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo
dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera
Kontraktu).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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Źródła uzyskania materiałów
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a) Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST a
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców to
Inżynier Kontraktu zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich
wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Inżyniera Kontraktu na koszt Zamawiającego.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Kontraktu
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi
Kontraktu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera
Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
6.4.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu.
6.5.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać
je na życzenie Inżynierowi Kontraktu.
6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania
i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST
W przypadku materiałów i wyrobów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez odpowiednie dla
nich przepisy oraz SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.
6.8.1.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 – 6.8.3 następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
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f)
6.8.5.

korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera Kontraktu.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej wszystkie pomiary
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w poziomie.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera Kontraktu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera Kontraktu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.
8.4.
8.4.1.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera
Kontraktu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
a)
b)

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi Kontraktu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.

Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r..
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2.
3.
4.
5.

D-00.00.00
Wymagania ogólne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych przy
przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

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

4.2.

Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera Kontraktu, zostaną wykonane
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera Kontraktu oznacza, że roboty dodatkowe w
takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Kontraktu.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie
może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie
od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4.

Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robót obejmuje:
sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
uzupełnienie punktów głównych;
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojów dodatkowych zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi wskazaniami Inżyniera Kontraktu.

-
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Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi
Kontraktu.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarach robót zawartych w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.02
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy przebudowie dróg gminnych w
Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zdjęciem
warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.

Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
2.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
MATERIAŁY
Nie występują.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
równiarki,
spycharki,
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport humusu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
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5.2.

Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera Kontraktu.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli),
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera Kontraktu.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub wskazana przez Inżyniera Kontraktu, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8.

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

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartych w
dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D-01.02.04
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy przebudowie dróg gminnych w
Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2..
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
- warstw nawierzchni,
- krawężników bet. wraz z ławami.

1.4.

Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z przewidywaną rozbiórką elementów dróg i ogrodzęń Wykonawca
dostosuje do rodzaju rozbiórki.
Sprzęt wybrany przez Wykonawcę do wykonania robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację
Inżyniera Kontraktu.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów podlegających rozbiórce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub
wskazanych przez Inżyniera Kontraktu.
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Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera Kontraktu.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
5.2.1. Przestawienie i regulacja wysokościowa istn. oprzyrządowania (skrzynek elektrycznych) sieci
elektroenergetycznych.
Istniejące skrzynki złączy kablowych należy wyregulować wysokościowo w nawiązaniu do
zaprojektowanych nawierzchni drogowych, a w razie potrzeby przestawić poza obręb nawierzchni drogowych.
Miejsca występowania skrzynek przeznaczonych do regulacji wysokościowej lub przestawienia i regulacji
wysokościowej przedstawiono na odpowiednich rysunkach.
Przy realizacji w/w robót elektrycznych należy stosować postanowienia normy PN-76/E-05125
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Dla regulacji wysokościowej i ew. przestawienia skrzynek złączy kablowych kontrola jakości robót
polega na ocenie prawidłowego posadiwenia skrzynek w zakresie lokalizacji oraz wysokości ich ustawienia w
stosunku do nawierzchni drogowych.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
dla nawierzchni dróg - m2 (metr kwadratowy),
dla krawężników - m (metr),
dla ław pod krawężnikami,) – m3 (metr sześcienny).

8.
8.1.
9.
9.1.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST D-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,
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- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z
ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników:
- odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych związanych z przebudową dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2..
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
przebudowy dróg gminnych w Krobowie i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,
c) budowę nasypów drogowych.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.11.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is 

d
 ds

gdzie:
d
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds.
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą PN-EN 13286-47:2012, (Mg/m3).
1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

U

d 60
d10
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gdzie:
d60 d10 -

średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE
BUDOWLANYCH (GRUNTÓW)

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Podział gruntów
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tabeli 1.
Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki,
również gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji żwirowokamienistej (morenowe) o
wskaźniku różnoziarnistości U15
5. Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powyżej 5
lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej
poniżej 2%

Na górne
warstwy nasypów w strefie przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

Przydatne
z zastrzeżeniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły
piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
pylastych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  35%

Treść
zastrzeżenia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
- do nasypów nie wyższych niż 3 m:
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne zabezpieczonych przed zawilgoceniem
grunty o granicy płynności wL od 35 do lub po ulepszeniu spoiwami
60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
- gdy zwierciadło wody gruntowej
zawartości frakcji iłowej ponad 2%
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podłoża
8. Żużle wielkopiecowe i inne
- o ograniczonej podatności na rozpad metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 łączne straty masy do 5%
lat)
9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
10. Popioły lotne i mieszaniny
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
popiołowo-żużlowe
są izolowane od wody
1. Żwiry i pospółki
1. Żwiry i pospółki gliniaste
- pod warunkiem ulepszenia tych
2. Piaski grubo i średnio2. Piaski pylaste i gliniaste
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
ziarniste
3. Pyły piaszczyste i pyły
wapno, aktywne popioły itp.
3. Iłołupki przywęglowe
4. Gliny o granicy płynności mniejszej
przepalone zawierające
niż 35%
mniej niż 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z
szych od 0,075 mm
węgla kamiennego
4. Wysiewki kamienne o
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
uziarnieniu odpowiadajązawartości frakcji iłowej 2%
cym pospółkom lub żwirom 7. Żużle wielkopiecowe i inne
- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne
masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste
- o wskazaniu nośności wnoś ≥10
Grunty niewysadzinowe
Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

2.3.

Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera
Kontraktu.
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w tab. 1 powinny być wywiezione
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier Kontraktu może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9 i 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
W pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prace związane z robotami ziemnymi należy
wykonywać ręcznie.
5.2.

Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +
1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3.
Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4.

Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
Podczas wykonywania wykopów, w przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie
odwodnienie wykopów np. poprzez pompowanie z wykopu lub igłofiltry. Sposób odwodnienia wykopu należy
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.
6.2.1.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić
szczególną uwagę na sprawdzenie:
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia.
6.2.3. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B04481:1988,
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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6.2.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.
6.3.
6.3.1.

Badania do odbioru korpusu ziemnego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
3 Pomiar rzędnych powierzchni
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach
korpusu ziemnego
głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na
4 Pomiar pochylenia skarp
łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
5 Pomiar równości powierzchni
korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłużnego
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna
punktach wątpliwych
rowu
8 Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 nasypu
9 Badanie nośności gruntu
pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 – nie mniej niż jeden
raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni (w przypadku
wbudowywania jednorodnego materiału i zagęszczania go
sposób ciągły odcinkami długości ponad 100 m liczbę badań
można zmniejszyć o połowę); dodatkowo w miejscach
wątpliwych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu
6.3.2.

Szerokość korpusu ziemnego

6.3.3.

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
6.3.4.

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3
cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie i nośność gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-EN 13286-47:2012 powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (rys. nr 3 i nr 4).
6.3.8.
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6.4.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.3.
Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarach robót zawartych w dokumentacji
projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. BN-68/8931-01
6. PN-EN 1328647:2012

Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia

10.2.
Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
8. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2, IBDiM - Warszawa
1998
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii związanych z przebudową dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
przebudowy dróg gminnych w Krobowie.
1.4.

Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 oraz w SST
D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie
wykonywania wykopów i ich porównywania z Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych różnic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inżyniera Kontraktu celem
uzyskania decyzji.
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:
a) wyników badań gruntów i ich uwarstwień,
b) bieżącej obserwacji podłoża gruntowego w wykopach,
c) zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.
4.

Sprzęt do robót ziemnych
Sprzęt przeznaczony do wykonania wykopów został wymieniony w SST D-02.00.01 pkt 3.2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.2.

Transport sprzętu i materiałów
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.

4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D
00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9 i 4.
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5.

D-02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5 oraz w SST
D-02.00.01 pkt. 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera Kontraktu.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier Kontraktu dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
W pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prace związane z robotami ziemnymi należy
wykonywać ręcznie.
5.2.

Odwodnienie wykopów
Wymagani dotyczące odwodnienia wykopów zostały określone w D-02.00.01 „Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”.
5.3.

Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
innych dróg
Strefa korpusu
Autostrad i dróg
ruch ciężki
ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciężki
od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych
1,00
1,00
0,97
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s, podanych w tablicy
1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża,
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi Kontraktu.
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 rysunek 4.
5.4.

Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6 oraz SST
D-02.00.01 pkt 6.

36
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

D-02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
6.2.
Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić
na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 oraz w OST D02.00.01 pkt 7.
7.2.
8.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz w OST D02.00.01 pkt 8.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9
oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarach robót zawartych w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
Wykonanie nasypów

D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasypów związanych z przebudową dróg gminnych w Krobowie.
1.2.
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 1.2..
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy
wykonywaniu nasypów przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.

Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 oraz w SST
D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2.

Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S02205:1998.
Należy przyjąć zasadę stosowania przede wszystkim gruntów wymienionych w tablicy 1 jako
przydatne.
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Tablica 1.
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Wykonanie nasypów
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998

Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki,
również gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji żwirowokamienistej (morenowe) o
wskaźniku różnoziarnistości U15
5. Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powyżej 5
lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej
poniżej 2%

Na górne
warstwy nasypów w strefie przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

Przydatne
z zastrzeżeniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły
piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
pylastych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  35%

Treść
zastrzeżenia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
- do nasypów nie wyższych niż 3 m:
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne zabezpieczonych przed zawilgoceniem
grunty o granicy płynności wL od 35 do lub po ulepszeniu spoiwami
60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
- gdy zwierciadło wody gruntowej
zawartości frakcji iłowej ponad 2%
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podłoża
8. Żużle wielkopiecowe i inne
- o ograniczonej podatności na rozpad metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 łączne straty masy do 5%
lat)
9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
10. Popioły lotne i mieszaniny
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
popiołowo-żużlowe
są izolowane od wody
1. Żwiry i pospółki
1. Żwiry i pospółki gliniaste
- pod warunkiem ulepszenia tych
2. Piaski grubo i średnio2. Piaski pylaste i gliniaste
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
ziarniste
3. Pyły piaszczyste i pyły
wapno, aktywne popioły itp.
3. Iłołupki przywęglowe
4. Gliny o granicy płynności mniejszej
przepalone zawierające
niż 35%
mniej niż 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z
szych od 0,075 mm
węgla kamiennego
4. Wysiewki kamienne o
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
uziarnieniu odpowiadajązawartości frakcji iłowej 2%
cym pospółkom lub żwirom 7. Żużle wielkopiecowe i inne
- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne
masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste
- o wskazaniu nośności wnoś ≥10
Grunty niewysadzinowe
Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.

Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu i
powinien być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.
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Tablica 2.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Grunty niespoiste: piaski żwiry
Grunty spoiste:
pospółki
pyły, iły
Działanie
Rodzaj sprzętu
grubość warstwy
Liczba
grubość warstwy
Liczba
sprzętu

1. Walce gładkie
2. Walce okołkowane
3. Walce ogumione
(samojezdne
i
przyczepne)
4. Płytki spadające
(ubijaki)
5. Szybko uderzające
ubijaki
6. Walce wibracyjne
lekkie (do 5 ton)
średnie (58 ton)
ciężkie ( 8 ton)
7. Płyty wibracyjne
lekkie
ciężkie

4.

Mieszanki gruntowe
z małą zawartością frakcji
kamienistej
grubość warstwy
liczba
w cm
przejazdów

w cm

przejazdów

w cm

przejazdów

od 10 do 20
-

od 4 do 8
-

od 10 do 20
od 20 do 30

Od 4 do 8
od 8 do 12

od 10 do 20
od 20 do 30

od 4 do 8
od 8 do 12

od 20 do 40

od 6 do 10

od 30 do 40

od 6 do 10

od 30 do 40

od 6 do 10

-

-

od 50 do70

Od 2 do 4

od 50 do70

od 2 do 4

od 20 do40

od 2 do4

od 10 do20

Od 2 do 4

od 20 do30

od 2 do 4

od 30 do50
od 40 do60
od 50 do80

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 20 do30
od 30 do40

od 3 do4
od 3 do4

od 20 do40
od 30 do50
od 40 do60

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 20 do40
od 30 do60

od 5 do 8
od 4 do 6

od 20 do30

od 6 do8

od 10 do20
od 20 do40

od 5 do 8
od 4 do 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 4.
4.2.
Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 oraz w SST D02.00.01 pkt. 5.
5.2.
5.2.1.

Ukop.
Miejsce ukopu lub dokopu.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera Kontraktu. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy
powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie.
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera
Kontraktu. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone
przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało
potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według
odrębnej dokumentacji projektowej.
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5.3.
5.3.1.

Wykonanie nasypów
Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia
jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie
zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 3.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od
powierzchni terenu
Minimalna wartość Is dla:
innych dróg
Nasypy o wysokości
Autostrad i dróg
ruch ciężki
ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciężki
od ciężkiego
do 2 metrów
1,00
0,97
0,95
ponad 2 metry
0,97
0,97
0,95
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 rysunek 3.
5.3.2.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Przed przystąpieniem do budowy nasypu podłoże powinno być rozdrobnione lub spulchnione na
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego powiązania z podstawą nasypu.
5.3.3. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad
podanych w punkcie 2.
5.3.4. Zasady wykonania nasypów
5.3.4.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inżyniera Kontraktu.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać
następujących zasad:
a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego wykonania warstwy
poprzedniej.
c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste
w górne warstwy nasypu.
d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym górnej powierzchni około 4%  1%. Ukształtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
e) jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym
nasyp.
f) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier Kontraktu może wyrazić zgodę
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.
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W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu
przepuszczalnego.
h) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu
należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d).
i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier
Kontraktu może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.4.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego
odwodnienia, według p. 5.3.4.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej
warstwy.
5.3.4.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
ani układać na niej następnych warstw.
5.3.5. Zagęszczenie gruntu
5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.5.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.1.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.
5.3.5.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczanie powinna być dostosowana do metody
zagęszczania i rodzaj stosowanego sprzętu.
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej,
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1988.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania przy użyciu walców statycznych powinna być równa
wilgotności optymalnej, z tolerancją:
a) w gruntach niespoistych
±2%
b) w gruntach mało i średnio spoistych
+0%, -2%
c) w mieszankach popiołowo-żużlowych
+2%, -4%
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona
na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej (z uwzględnieniem podanych
tolerancji) to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody (zraszanie).
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej (z uwzględnieniem podanych
tolerancji) grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy
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gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w
punkcie 6.3.2.
5.3.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (rys. 3), należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych,
dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według PN-EN 13286-47:2012.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy PN-EN 13286-47:2012,
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is dla:
innych dróg
Strefa nasypu
autostrad i dróg
ruch ciężki i
Ruch mniejszy od
ekspresowych
bardzo ciężki
ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
1,00
- 1,2 m (inne drogi)
1,00
0,97
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
0,97
- 1,2 m (inne drogi)
0,97
0,95
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z
normą PN-S-02205:1998.
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
a) dla żwirów , pospółek i piasków:
- 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin
zwięzłych, iłów – 2,0,
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych,
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier Kontraktu nie zezwoli na ponowienie próby
prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.4.
5.4.1.

Odkłady
Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz
innych prac związanych z trasą drogową.
Na odkład powinny być przewiezione grunty i inne materiały stanowiące nadmiar objętości w stosunku
do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania i są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania
w innych pracach, związanych z prowadzonymi pracami drogowymi.
Wykonawca może wywieźć grunty i materiały na odkład tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie
określone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera Kontraktu.
5.4.2. Lokalizacja odkładu
Lokalizacja odkładu powinna jest wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera
Kontraktu. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez
Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
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Jeżeli odkłady tymczasowe mogą być zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie,
to ich lokalizacja musi zostać uzgodniona z Inżynierem Kontraktu.
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera Kontraktu.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.
5.4.3. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera Kontraktu. Jeżeli nie określono inaczej, należy
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w
pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformułowanymi w tym zakresie przez Inżyniera Kontraktu.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki
określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża
Wykonawcę.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2.

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić
szczególną uwagę na sprawdzenie:
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia.
6.3.
6.3.1.

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B04481:1988,
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia każdej warstwy,
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.4.1 poz. d),
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e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotyczących wbudowania gruntów w
okresie deszczów i mrozów.
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.3.2.1 i p.
5.3.5.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy PN-EN 1328647:2012.
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inżyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w
dokumentacji projektowej.
6.4.

Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 oraz w SST D02.00.01 pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów,
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do
objętości w nasypie.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów
nieprzydatnych.
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica
objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4.
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz w SST D02.00.01 pkt. 8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
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-

prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,
transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagęszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
odwodnienie terenu robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarach robót zawartych w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych
w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2..
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.3.1. Wykaz elementów do wykonania:
Studnie podlegające przebudowie:
- wymiana kręgów betonowych (górny krąg studni);
- osadzenie peirscieni odciążających pod płyty pokrywowe studni;
- wymiana płyt pokrywowywch studni;
- wymiana włazów żeliwnych o śr. 600 mm na włazy o śr. 600 mm klasy D400 (12.5 t).
Elementy projektowane:
- wpusty (studzienki) deszczowe DN 0,50m z osadnikiem;
- przykanaliki deszczowe DN 160 PP SN8;
- zestawy modułów (skrzynek) rozsączających systemowych wraz z filtrem (na przykanaliku
doprowadzającym ścieki) i rurami odpowietrzającymi wraz z owinięciem zestawów geowłókniną.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego
do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna wielokątna na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna wielokątna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.7. Komora kaskadowa - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru
energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
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1.4.3.8. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
1.4.4.7. Wylot kanalizacji – element umożliwiający swobodny wypływ wody do cieku lub na skarpę.
1.4.4.8. Skrzynki retencyjno-rozsączające - lekkie skrzynki (moduły) o pojemności 200 litrów łączone w
zestawy za pomoca elementów łączących (dostarczanych przez producenta wraz z zestawem), do których woda
deszczowa doprowadzona jest za pomocą rur kanalizacyjnych od studzienke ściekowych ulicznych z
powierzchni utwardzonych. Doprowadzona woda deszczowa jest magazynowana a następnie wsiąka w grunt.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
2.2.

Rury kanałowe
Przykanaliki projektuje się z rur tworzywowych strukturalnych z PP o sztywności obwodowej nie mniej
niż SN8 wg PN-EN 13476 o średnicy ømm o średnicy wewnętrznej jako średnicy nominalnej łączonych na
połączenia kielichowe z uszczelką.
2.3.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki betonowe, prefabrykowane ze zwieńczeniem płytą pokrywową, z włazem kl. D400.
2.3.1. Komora robocza studzienki
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: kręgów betonowych
lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN – B -10729/1999.
2.3.2. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D400 odpowiadające
wymaganiom PN-EN:124.
Przy lokalizacji w jezdni pod właz stosować płytę pokrywową z pierścieniem odciążającym.
2.3.3. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005
2.4.

Studzienki wpustowe
Studzienki betonowe, prefabrykowane z osadnikiem 0.95m, z rusztem żeliwnym kl. D400..
Szczegółowe wymagania dotyczące studzienek wpustowych określono w dokumentacji projektowej.
2.5.

Zestawy skrzynek retencyjno-rozsączających
Skrzynki retencyjno-rozsączające, elementy łączące, rury odpowietrzające, filtry na przykanaliki oraz
geowłóknina do owinięcia zestawu skrzynek powinny spełniać wymagania określone przez producenta.
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2.6.

Kruszywo na podsypkę
Podsypka powinna być wykonana z kruszyw łamanych wg PN-EN 13242+A1:2010.

2.7.

Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN EN 206-1.

2.8.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.9.
2.9.1.

Składowanie materiałów
Rury przykanalików
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy
ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.9.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokości maksimum 1,5m.
2.9.5. Zestawy skrzynek retencyjno-rozsączających
Zestawy skrzynek retencyjno-rozsączających oraz elementy łączące, rury odpowietrzające, filtry na
przykanaliki oraz geowłóknina do owinięcia zestawu skrzynek powinny być składowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
2.9.6. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów
- innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2.

Transport rur kanałowych
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka
transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy
od 2 do 4cm po ugnieceniu).
4.3.

Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m należy wykonywać za pomocą minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4.

Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10
szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5.

Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7.

Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.9.

Transport elementów zestawu skrzyek retencyjno-rozsączających
Transport elementów zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających mogę być przewożone dowolnymi
środkami transportu i zgodnie z zaleceniami producenta.
4.10.

Środki transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.2.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
5.3.

Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,
do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20m.Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
5.4.

Przygotowanie podłoża
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W gruntach suchych piaszczystych,
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z
piaskiem.
5.5.

Roboty montażowe
Spadki i głębokości posadowienia kanałów muszą być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.5.1. Rury kanałowe
Przykanaliki projektuje się z rur tworzywowych strukturalnych z PP o sztywności obwodowej nie mniej
niż SN8 wg PN-EN 13476 o średnicy wewnętrznej jako średnicy nominalnej łączonych na połączenia
kielichowe z uszczelką.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
30cm nad przewodem ułożyć taśmę sygnalizacyjną ostrzegawczą.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studzienki rewizyjne o typowej konstrukcji zgodnie z normą PN-B-10729:1999.
5.5.2.1. Studzienki kanallizacyjne
Zaprojektowano wymianę górnych kręgów betonowych istniejących studzienek. Do przykrycia studni
należy zastosować płytę pokrywową żelbetową z pierścieniem odciążającym. Zwieńczenie studzienki za pomocą
włazu z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego klasy D400 przy wg PN-EN 124. Włazy studzienne wyposażyć we
wkładki elastomerowe. Wewnątrz stopnie złazowe żeliwne wg PN EN 13101:2005. Wykonać izolację
zewnętrznych powierzchni powłoką z abizolu 2R+Pg.
5.5.3. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
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Wpusty uliczne zaprojektowano jako typowe betonowe DN0,50m z osadnikiem H=0,95m typu WU-IIA wg KB4-3.3.10(3) z płytą odciążającą. Wpusty z rusztem żeliwnym jezdniowym klasy D400. Na wpustach
należy zastosować ruszty z żeliwa szarego. W prefabrykatach osadzone będą przejścia szczelne DN160 służące
do podłączenia przykanalików odpływowych. Krąg betonowy z dnem montowany na wylewce z betonu C12/15
gr. 15 cm i podsypce z kruszyw łamanaych gr. 10 cm. Zewnętrzne powierzchnie wpustów należy zabezpieczyć
powłoką ochronną.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować
się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających za
pośrednictwem przykanalika.
5.5.4. Zestaw skrzynek retencyjno-rozsączających
Zestaw skrzynek retencyjno-rozsączających należy zmontować w sposób zgodny z instrukcją
producenta w lokalizacji i na głębokości określonej w dokumentacji projektowej. Zestaw należy podłączyć do
przykanalików poprzez filtr. Zestaw skrzynek należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu po
uprzednim rozlożeniu geowłókniny, którą po zmontowaniu zestawu należy owinąć cały zestaw.
5.5.5. Izolacje
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
korozją zgodnie z dokumentacją techniczną.
5.5.6. Zasypka
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST. Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać
podłoże i podbudowę ulic i chodników zgodnie z dokumentacja projektową projektu drogowego.
Podłoże, obsypkę i zasypkę zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających należy wykonać stosując żwir
2-16 mm bez ostrych krawędzi.
5.6.

Prace odwodnieniowe
Zwierciadło wody gruntowej w stanach wysokich na niektórych odcinkach stabilizuje powyżej rzędnej
dna wykopu. Projektuje się odwodnienie wykopu za pomocą zestawów igłofiltrowych. Igły należy wpłukać z
poziomu 0.5 m nad zwierciadłem wody gruntowej. Prowadzone odwodnienie jest krótkotrwałe i nie oddziałuje
negatywnie na otoczenie. Należy dążyć do wykonywania prac w niskich stanach wody gruntowej. Zrzut wody
odwodnienia roboczego do istniejących kanałów na warunkach użytkownika kanału.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw
i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kanału
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
- sprawdzenie zgodności montażu zestawów retencyjno-rozsączających zgodnie z dokumentacja
projektową oraz zaleceniemi producenta,
- badanie odchylenia spadku kanału
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
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badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm,
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien
być zgodny z pkt 5.5.9,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar robót będzie określa zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania przykanalików,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- roboty montażowe zestawów skrzynek retencyjno-rozsączającyh wraz z rurami odpowietrzającymi i
podłączenie do przykanalików,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót oraz
odbiór robót przez Inżyniera Kontraktu.
9.2.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podłoża i fundamentu,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
montaż i podłączenie do przykanalika zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających wraz z ich
owienięciem geowłóknią, montażem rur odpowietrzających,
wykonanie izolacji studzienek,
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-

zasypanie i zagęszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-EN 12620:2004
2. PN-EN
13242+A1:2010
3. PN-EN 13476

4.

PN EN 1401

5.

PN-B-10735

6.
7.
8.

PN-EN 295
EN-PN 1610:2007
PN-B-10736:1999

9.

PN-EN 13043

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.

PN-B-12037:1998

Kruszywa do betonu
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVCU),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
Wyroby budowlane ceramiczne - cegła kanalizacyjna

PN-EN 124

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-EN 13101:2005
PN-EN 206-1:2003

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodność
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-B-10729/1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1671:2001

Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne – wymagania ogólne

PN-EN 12201

System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen PE.

10.2.
Inne dokumenty
18. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 1986 r.
19. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
20. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania techniczne Corti Instal
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D - 04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem profilowania i zagęszczaniem podłoża gruntowego
przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem profilowania i zagęszczania podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni przy
przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

Nie występują.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier Kontraktu może
dopuścić wykonanie profilowania podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.9. i 4..
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera Kontraktu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania profilowania podłoża należy ustawiać w osi drogi i w
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera
Kontraktu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty. Ścięty grunt powinien być wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-EN 13286-47:2012.
Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Nawierzchnia jezdni, poszerzeń
i zatok autobusowych

Nawierzchnia wjazdów,
chodników i ciągu
pieszo-rowerowego
1,00

Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża
1,00
0,97
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.4.

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
6.
6.1.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2.
6.2.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
Lp.
i pomiarów
Badań i pomiarów
1 Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2 Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6 Ukształtowanie osi w
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
planie *)
7 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
gruntu podłoża
600 m2
8 Badanie nośności podłoża pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 – nie mniej niż jeden raz w
trzech punktach na 2000 m2 powierzchni (w przypadku
wbudowywania jednorodnego materiału i zagęszczania go sposób
ciągły odcinkami długości ponad 100 m liczbę badań można
zmniejszyć o połowę); dodatkowo w miejscach wątpliwych
wskazanych przez Inżyniera Kontraktu
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych

6.2.2.

Szerokość profilowanego podłoża (koryta)
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość profilowanego podłoża (koryta)
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża (koryta) powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża (koryta) i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5.
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża (koryta)
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony wg PN-EN 13286-47:2012nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża (koryta)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2.
8.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża.
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie podłoża,
załadunek powstałego podczas profilowania podłoża nadmiaru odspojonego gruntu na środki
transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
zagęszczenie,
utrzymanie podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1.
PN-B-04481:1988
2.
PN-EN 1097-5:2008
3.
4.

BN-68/8931-04
PN-EN 1328647:2012

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia

10.2.
Inne dokumenty
5. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2, IBDiM - Warszawa
1998
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WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej przy przebudowie dróg
gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy odsączającej przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony,
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.3. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (ładunek dostarczany za pomocą
różnych środków transportu) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych
warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w
ustalonym czasie.
1.4.4. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub
mrozoodporności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą,
odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje
wszystkich tych warstw jednocześnie.
1.4.5. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po
zagęszczeniu.
1.4.6. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w
uziarnieniu, przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ±8%. Uziarnienie kruszywa
należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010 (tab. 5) i WT-4 2010.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest mieszanka kruszyw
spełniająca wymagania określone w tab. 1. W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy
ze składników musi spełniać wymagania określone w tab. 1
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Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) opisaną w załączniku C do WT-4
2010, aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania WT-4 2010.
2.3.

Wymagania dla kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanki niezwiązanej do warstwy
odsączającej przedstawia tablica 1.
Tabela 1. Wymagania dla kruszyw do mieszanki niezwiązanej do warstwy odsączającej wg WT-4 2010
Rozdział
Właściwość
Odniesienie do
wg
Wymagania wobec
tablicy w
PN-EN
kruszywa
PN-EN
KR1
13285:2010
13285:2010
1

2

3

4

4.1-4.2

zestaw sit #

tab. 1

4.3.1

uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012

4.3.2

ogólne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg
PN-EN 933-1:2012
tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1:2012
kształt kruszywa grubego wg PN-EN 9334:2008
a) maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 9335:2000/A1:2005
zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
a) w kruszywie grubym*)
b) w kruszywie drobnym*)
jakość pyłów

0.063, 0.5; 1; 2; 4, 6, 8,
11.2, 16, 22.4, 31.5, 45,
63, 90 (zestaw
podstawowy plus
zestaw 1)
wszystkie frakcje
dozwolone
Gc80/20
GF80
GA75
GTCNR

4.3.3
4.4

4.5

4.6
4.7

5.2
5.3
5.4

odporność na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2:2010, kategoria nie wyższa niż
odporność na ścieranie kruszywa wg PNEN 1097-1:2011
gęstość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
rozdział 7, 8 albo 9

GFFNR
GTANR

tab. 2
tab. 3
tab. 4

FINR
tab. 5
SINR
CNR

tab. 7

tab.8
fDeklarowana
fDeklarowana
właściwość nie badana
na pojedynczych
frakcjach, a tylko w
mieszankach wg
wymagań p. 2.2-2.4
LANR
MDEDeklarowana
deklarowana
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1

2

3

5.5

nasiąkliwość wg PN-EN 10976:2002/A1:2006, rozdział 7, 8 labo 9
(w zależności od frakcji)
siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
PN-EN 1744-1:2010
całkowita zawartość siarki wg PN-EN
1744-1:2010
stałość objętości żużla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:2010, rozdział 19.3
rozpad krzemianowy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym wg PNEN 1744-1:2010, p. 19.1
rozpad żelazawy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym wg PNEN 1744-1:2010, p. 19.2
składniki rozpuszczalne w wodzie wg
PN-EN 1744-3:2004

WcmNR
WA242***)

6.2
6.3
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3

6.4.4

zanieczyszczenia

7.2

zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN
1367-3:2002/AC:2004
mrozoodporność na frakcji kruszywa
8/16 wg PN-EN 1367-1:2007

7.3.3

4

ASNR

tab. 12

SNR

tab. 13

V5

tabl. 14

brak rozpadu
brak rozpadu
brak substancji
szkodliwych w
stosunku do środowiska
wg odrębnych
przepisów
brak żadnych ciał
obcych takich jak
drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć
wynik końcowy
SBLA Deklarowana

skały mamgowe i
tab. 18
przeobrażone: F4 –
skały osadowe: F-10 –
kruszywa z recyklingu:
F-10 (F25**)
Załącznik C
skład materiałowy
deklarowany
Załącznik C,
istotne cechy środowiskowe
większość substancji
podrozdział
niebezpiecznych
C.3.4
określonych w
dyrektywie Rady
76/769/EWG
zazwyczaj nie
występuje w żadnych
źródłach kruszywa
pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i
odpadowych należy
badać czy zawartość
substancji
niebezpiecznych nie
przekracza wartości
dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów
*)
łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.22.4;
2.2.5, 2.4.5; 2.5.4
**)
pod warunkiem gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

63
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

D-04.02.01
Warstwa odsączająca
2.3.1.

Zawartość nadziarna
Określona według PN EN 933-1:2012 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
2.3.2. Uziarnienie
Mieszanka kruszyw do warstwy odsączającej musi spełniać wymagania przedstawione na rys. 1÷5.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia,
jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w
krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunku 1.

Rys. 1

Mieszanka kruszyw 0/16 do górnej warstwy podłoża ulepszonego

Rys. 2

Mieszanka kruszyw 0/22.4 do górnej warstwy podłoża ulepszonego
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Rys. 3

Mieszanka kruszyw 0/31.5 do górnej warstwy podłoża ulepszonego

Rys. 4

Mieszanka kruszyw 0/45 do górnej warstwy podłoża ulepszonego

Rys. 5

Mieszanka kruszyw 0/63 do górnej warstwy podłoża ulepszonego

2.3.3. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność
Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki:
a) nie przenikanie cząstek pomiędzy warstwą ulepszonego podłoża (warstwy odsączającej) oraz
podłożem , zgodnie z zależnością:
D 15
5
d 85
gdzie:
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D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest
wykonana warstwa odsączająca
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/) ziaren gruntu podłoża.
Kruszywo do wykonywania warstwy odsączającej powinno spełniać wymagania normy PN-EN
13043:2004/Ap1:2010.
Tabela 2.
Rozdział
wg
PN-EN
13285:2010
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

4.4.2
4.5

4.5

4.5

Wymagania dla mieszanki kruszyw naturalnych do warstwy odsączającej wg WT-4 2010
Właściwość
Odniesienie do
tablicy w
Wymagania wobec mieszanki
PN-EN
KR1
13285:2010
Uziarnienie mieszanki
0/16, 0/22.4, 0/31.5, 0/45, 0/63
Tabl. 4
Maksymalna
zawartość
pyłów:
UF15
Tabl. 2
kategoria UF
Minimalna
zawartość
pyłów:
LFNR
Tab. 3
kategoria LF
Zawartość nadziarna: kategoria OC
OC90
Tab. 4 i 6
Wymagania wobec uziarnienia
krzywa uziarnienia wg rys. 1÷5
Tab. 5 i 6
Wymagania wobec jednorodności
brak wymagań
Tab. 7
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności
brak wymagań
Tab. 8
uziarnienia na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz: wskaźnik
35
piaskowy SE*), co najmniej
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy
LANR
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1:2011, kategoria
nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy
deklarowana
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1:2011, kategoria
MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji
F-10
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1:2007
Wartość CBR po zagęszczeniu do
warstwa mrozoochronna,
wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 i
odsączająca: ≥35
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki w
≥0.0093
warstwie
odsączającej
po
zagęszczeniu wg metody Proctora do
wskaźnika
zagęszczenia
Is=1.0
współczynnika filtracji k, co najmniej
cm/s
Zawartość wody w mieszance
70-100
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metod Proctora
Inne cechy środowiskowe
większość substancji
niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w
źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i
odpadowych należy badać czy
zawartość substancji
66
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

D-04.02.01
Warstwa odsączająca
niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów
*)
badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.
2.4.
2.4.1.

Składowanie materiałów
Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża”.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z
dokumentacją projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3.

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o
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jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2” (IBDiM
Warszawa 1998 r.).
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PNS-02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4.

Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
po zagęszczeniu,
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.
5.5.

Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej podaje tablica 3.
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Tablica 3.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

osi

w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 – nie mniej niż
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni (w
przypadku wbudowywania jednorodnego materiału i
zagęszczania go sposób ciągły odcinkami długości ponad
100 m liczbę badań można zmniejszyć o połowę);
dodatkowo w miejscach wątpliwych wskazanych przez
Inżyniera Kontraktu
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć - 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
9

Badanie nośności
podłoża

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2
cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego
budowli drogowych i mostowych. Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.).nie powinien być mniejszy od 1.
Zagęszczenie podbudowy należy przeprowadzić za pomocą określenia wskaźnika zagęszczenia Is lub
przez badanie wskaźnika odkształcenia Io (E2/E1) wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych
i mostowych. Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.).
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy określanej na podstawie PN-S-02205:1998 załącznik B:

E2

 2,2
E1
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2≥120 MPa.
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0.25 MPa do 0.35 MPa przy zastosowaniu
płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenia powinno wynosić 0.45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:
3 p
E=
*D
4 s
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa) Δp
- różnica nacisków (MPA)
Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D- średnica płyty (mm).
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4.

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

-
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-B-04481:1988
2. PN-EN 1097-5:2008
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
13043:2004/Ap1:2010 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285:2010
Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja
PN-EN
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia
932-3:1999/A1:2004
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5:2012
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie
podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1:2012
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3:2012
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn - Wskaźnik kształtu
PN-EN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej
933-5:2000/A1:2005
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-8:2012
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego
PN-EN 933-9:2009
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 1097-1:2011
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1:
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2:2010
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:
1097-6:2002/A1:2006
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
PN-EN 1367-1:2007
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-2:2010
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
1367-3:2002/AC:2004 atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
PN-EN 1744-1:2010
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3:2004
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565:2000
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13286-1:2005
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część
1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności –
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
PN-EN 13286-2:2010
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie - Część 2: Metody badań
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody - Zagęszczanie metodą
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26.

PN-EN 13286-47:2012

27.

PN-EN 13286-50:2007

28.
29.

BN-68/8931-04
PN-EN 13286-47:2012

Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47:
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności,
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50:
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47:
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności,
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia

10.2.
Inne dokumenty
30. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986.
31. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2, IBDiM - Warszawa
1998
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE.
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997 i obejmują SST D04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.
Podbudowę z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie oraz podbudowę z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowę pomocniczą oraz zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony,
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.3. Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość
wyprodukowaną w ustalonym czasie.
1.4.4. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z mchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być
wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej
nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.
1.4.5. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych
właściwościach.
1.4.6. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.4.7. Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed
i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010 (tabl. 5) i niniejszych WT. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszy w słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z
sit kontrolnych.
1.4.8. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, SST SST D-04.04.02 „Podbudowa z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.
2.3.
2.3.1.

Wymagania dla materiałów
Kruszywa
Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
kruszywa niezwiązanego przedstawia tablica 1.
Tab. 1

Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy z
kruszywa niezwiązanego
Wymagania wobe kruszawa do mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w
warstwie:

Rozdział
wg PN-EN
13242
+A1:2010

Właściwość

1

4.1-4.2

2

Zestaw sit #

4.3.1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012

4.3.2

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg
PN-EN 933-1:2012
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1:2012
Kształt kruszywa grubego – wg PN-EN
933-4:2008
a) maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren
o powierzchni przekruszonej lub łamanych
oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
a) w kruszywie grubym *)
b) w kruszywie drobnym*)
Jakość pyłów

4.3.3
4.4

4.5

4.6
4.7
5.2
5.3
5.4
5.5

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2:2010, kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie kruszywa grubego
wg PN-EN 1097-1:2011
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
rodział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość
wg
PN-EN
10976:2002/A1:2006
rodział 7, 8 albo 9
( zależności od frakcji)

podbudowy
pomocniczej
nawierzchni drogi
obciążonej ruchem KR1

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi
obciążonej ruchem KR1

3

4

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
wszuyskie frakcje dozwolone
GC85/15
GC80/20
GF85
GF80
GA85
GA75
GTCNR
GTC20/15

Odniesienie do
tablicy w PNEN 13242
+A1:2010

5

tabl. 1
tabl. 2
tabl. 3

GTFNR
GTANR

GTF10
GTA20

tabl. 4

FlNR

Fl50

tabl. 5

SINR
CNR

SI55
C90/3

tabl. 6
tabl. 7

ν

ƒDeklarowana

tabl. 8

ƒDeklarowana
ƒDeklarowana
właściwość nie badana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach
LA50
LA40

tabl. 8

MDEDeklarowana

MDEDeklarowana

Deklarowana

Deklarowana

WcmNR
WA242***)

WcmNR
WA242***)
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1

2

3

4

5

6.2

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PNEN 1744-1:2010
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN
1744-1:2010
Stałość objętości żużla stalowniczego wg
PN=EN 1744-1:2010 rozdział 19.3
Rozpad
krzemianowy
w
żużlu
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN
1744-1:2010, p. 19.1
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:2010, p.
19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PNEN 1744-3:2004
Zanieczyszczenia

ASNR

ASNR

tabl. 12

SNR

SNR

tabl. 13

V5

V5

tabl. 14

brak rozpadu

brak rozpadu

brak rozpadu

brak rozpadu

6.3
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3
6.4.4
7.2
7.3.3

Zał. C
Zał. C
podrozdz.
C.3.4

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 13673:2007, wg PN-EN 1097-2:2010
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16
wg PN-EN 1367-1:2007

Skład materiałowy
Istotne cechy środowiskowe

brak substancji szkodliwych w stosunku do
środowiska wg odrębnych przepisów
brak żadnych ciał obcych takich jak drewno,
szkło i plastik mogących pogorszyc wyrób
końcowy
SBLA
SBLA
- skały magmowe
- skały magmowe
przeobrażone: F4
przeobrażone: F4
- skały osadowe: F10
- skały osadowe: F10
- kruszywa z
- kruszywa z
recyklingu; F-10
recyklingu; F-10
(F25**)
(F25**)
deklarowany
deklarowany
Większość
substancji
niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów

*)

tabl. 18

łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.
2.3.5
**)
pod warunkiem gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
w przypadku gry wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność.
2.3.2. Wymagania wobec odporności kruszyw z recyklingu na działanie mrozu
Wymagania wobec mieszanek przenaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 4,
odnośnie wrażliwości na wróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym
zagęszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.
2.3.3. Zawartość pyłów
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość
pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1:2012.
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
2.3.4. Zawartość nadziarna
Określona według PN- EN 933-1:2012 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
2.3.5. Uziarnienie kruszywa
Określone według PN EN 933-1:2012 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych:
- do warstw podbudowy pomocniczej powinna spełniać wymagania przedstawione na 1,
- do warstw podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku 2,
- do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinny spełniać wymagania przedstawione na
rysunku 3.
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Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych rysunkach.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest
spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach (w zależności od rodzaju warstwy – odpowiednio 1, 2 lub 3).

Rys. 1

Mieszanka niezwiązana 0/31.5 do warstw podbudowy pomocniczej

Rys. 2

Mieszanka niezwiązana 0/31.5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 2

Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1 i 2 wymaga się, aby 90 % uziarnień mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Tablica 2.

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i
dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziam słabych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31.5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/63
±5
±5
±7
±8
±8
±8
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanka powinna nie tylko mieścić się w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Mieszanka
niezwiązana

Tablica 3.

Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – róznice w przesiewach
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek
Minimalna i maksymalna zwartość frakcji mieszanek
[różniece przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)]

Mieszanka

1/2
0/31.5
0/63

2/4

2/5,6

4/8

5,6/11,2

8/16

11,2/22,4

16/31,5

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

4
-

15
-

7
4

20
15

-

-

10
7

25
20

-

-

10
10

25
25

-

-

10

25

2.3.6.

Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych i zasadniczych powinny spełniać
wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej z
kruszyw niezwiązanych odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2:2010.
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Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do
podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa niezwiązanego, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują
tego.
2.3.7. Zawartość wody
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2:2010, w granicach podanych
w tablicy 4.
2.3.8. Wartość CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy wykonać na mieszance
zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia ls=l,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47:2012. Wymaganie wg tablicy 4.
2.3.9. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych
Wymagania jakie powinny spełniać mieszanki niezwiązane zostały określone w tablicy 4.
Tablica 4.

L.p.

Rozdzi
ał wg
PN-EN
13285
:2010

1
1
2
3
4
5

2
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.4.1

6

4.4.2

7

4.4.2

8
9

4.5

10
11
12
13

4.5

14
15

4.5

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec
Właściwość

3
Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF
Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF
Zawartość nadziarna: kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii – porównanie z
deklarowaną przez producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE*)
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 10971:2011 – kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 10971:2011, kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 13671:2007
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika
zagęszczenia Is= 1.03 i moczeniu w wodzie 96
h, co najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie
odsączającej po zagęszczeniu wg metody
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0;
współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej,
% (m/m) wilgotności optymalnej wg metody
Proctora
Inne cechy środowiskowe

podbudowy
pomocniczej
nawierzchni drogi
obciążonej ruchem
KR1

podbudowy
zasadniczej
nawierzchni drogi
obciążonej ruchem
KR1

Odniesieni
e do
tablicy
w PN-EN
13285:201
0
6

4

5

0/31,5
UF12
LFNR
OC90
krzywe uziarnienia
wg rys. 1
wg tab. 2

0/31.5; 0/63
UF9
LFNR
OC90
krzywe uziarnienia
wg rys. 1 i 2
wg tab. 2

tabl. 4
tabl. 2
tabl. 3
tabl. 4 i 6
tabl. 5 i 6

wg tab. 3

wg tab. 3

tabl. 8

40
LA40

45
LA35

-

deklarowana

deklarowana

-

F7

F4

-

≥60

≥80

-

brak wymagań

brak wymagań

-

80-100

80-100

-

Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
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*)
badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.
2.3.10. Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają
szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw z recyklingu,
w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, zaleca się zachwoanie ostrożności. W przydatność
takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniana zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania.
W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
2.3.11. Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN-1008:2004.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OSTD.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Profilowanie i
zagęszczenie podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D15

 5

(1)

d 85

w którym:
D15 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera Kontraktu.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-47:2012powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 4, lp. 11.
5.5.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera Kontraktu, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji materiałów. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5.

Tablica 5.

Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna liczba
powierzchnia
Lp.
Wyszczególnienie badań
badań na dziennej
podbudowy przydziałce roboczej
padająca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2
600
2 Wilgotność mieszanki
3 Zagęszczenie warstwy
10 próbek na 10000 m2
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej
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zmianie kruszywa
6.3.2.

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi Kontraktu.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy przeprowadzić za pomocą określenia wskaźnika zagęszczenia Is lub
przez badanie wskaźnika odkształcenia Io (E2/E1) wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych
i mostowych. Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.).
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E 1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy określanej na podstawie „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.)
E2

 2,2
E1
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0.25 MPa do 0.35 MPa przy zastosowaniu
płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenia powinno wynosić 0.45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:
3p
E=
*D
4 s
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa) Δp
- różnica nacisków (MPA)
Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D- średnica płyty (mm).
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera Kontraktu.
6.4.
6.4.1.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

6.
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Tablica 6.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
2
3
1 Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe
co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m
7 Grubość podbudowy
podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
- ugięcie sprężyste
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5
cm.
6.4.7.
6.4.8.
-

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
dla podbudowy zasadniczej  10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.) powinien być zgodny z podanym w tablicy 6,
ugięcie sprężyste wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2”
(IBDiM Warszawa 1998 r.) powinno być zgodne z podanym w tablicy 6.

Tablica 7.
Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
Minimalny moduł odkształcenia
wskaźniku
Maksymalne ugięcie sprężyste
Wskaźnik
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa
wnoś nie
pod kołem, mm
zagęszczenia
mniejszym
IS nie
od pierwszego
od drugiego
40 kN
50 kN
niż, %
mniejszy niż
obciążenia E1
obciążenia E2
60
1,0
1,40
1,60
60
120
82
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1,25
1,40
80
1,10
1,20
100

140
180

6.5.
6.5.1.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera Kontraktu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera Kontraktu.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
mechanicznie.
8.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy

z kruszywa stabilizowanego

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.
9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-EN 13242+A1:2010
2.
3.
4.

PN-EN 13285:2010
PN-EN
932-3:1999/A1:2004
PN-EN 932-5:2012

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie
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5.

PN-EN 933-1:2012

6.

PN-EN 933-3:2012

7.

PN-EN 933-4:2008

8.

PN-EN
933-5:2000/A1:2005

9.

PN-EN 933-8:2012

10. PN-EN 933-9:2009
11. PN-EN 1008:2004
12. PN-EN 1097-1:2011
13. PN-EN 1097-2:2010
14. PN-EN
1097-6:2002/A1:2006
15. PN-EN 1367-1:2007
16. PN-EN 1367-2:2010
17. PN-EN
1367-3:2002/AC:2004
18. PN-EN 1744-1:2010
19. PN-EN 1744-3:2004
20. PN-ISO 565:2000
21. PN-EN 13286-1:2005
22. PN-EN 13286-2:2010
23. PN-EN 13286-47:2012
24. PN-EN 13286-50:2007
25. PN-B-04481:1988
26. PN-B-06714-12:1976
27. PN-EN 1744-1:2010
28. PN-B-06714-37:1980
29. PN-EN 1097-2:2010
30. PN-EN
13043:2004/Ap1:2010
31. PN-EN-197-1:2012
32. PN-EN 13055-1:2003
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podstawowe i wzorcowanie
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego. - Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn - Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1:
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część
1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności –
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie - Część 2: Metody badań
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody - Zagęszczanie metodą
Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50: Metoda
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy
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33. PN-EN 459-1:2012
34. PN-EN 1008:2004
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

PN-S-06102:1997
PN-S-96023:1960
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
PN-EN 13286-47:2012
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Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania, kryteria zgodności
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Drogi samochodowe - Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia

10.2.
Inne dokumenty
44. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, IBDiM – Warszawa 2010.
45. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2, IBDiM - Warszawa
1998
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D-04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane kwarcytowe lub dolomitowe.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3.
2.3.1.

Wymagania dla materiałów
Kruszywo
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych zostały podane w tab. 1 SST D-04.04.00
„Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne”.
Do powyższej budowy należy zastosować kruszywo łamane dolomitowe lub kwarcytowe 0/63.5 z
zaklinowaniem 0/31.5.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.
2.3.3. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 2 w SST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania
ogólne”. p. 2.3.5.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej powinno zawierać się między krzywymi.
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2.3.4.

Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN-1008:2004.

3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 3.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.1.

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

D-04.04.00

5.2.

D-04.04.00

5.3.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.4.

Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
6.

D-04.04.00

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.4.
6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 8.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 10.
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D-04.05.00
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne.

D - 04.05.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.

1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmują SST D04.05.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem”.
Warstwę z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako warstwę podbudowy pomocniczej.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.
1.4.3. Materiał hydrauliczny - materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe
struktury.
1.4.4. Mieszanka związana spoiwem drogowym - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu, spoiwa drogowego i wody twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej. Twardnienie może być opóźnione
przez dodanie środka opóźniającego wiązanie.
1.4.5. Spoiwo drogowe - spoiwa hydrauliczne do podbudów są gotowymi wyrobami wytwarzanymi w zakładzie
produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Określone spoiwa hydrauliczne do podbudów i ulepszonego
podłoża, charakteryzują się szczególnymi właściwościami, które mają znaczenie do przewidzianego celu zastosowania.
1.4.6. Wskaźnik smukłości (ang. slenderness ratio) - stosunek wysokości do średnicy próbki.
1.4.7. Szczelność (ang. compact ty) - stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne
przestrzenie między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki
(pd wg PN-EN 13286-2:2010 (zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren mieszanki (pp wg
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006).
1.4.8. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami
różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają brak konieczności badania danej
cechy.
1.4.9. Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu
ciężarowego, dostawa) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy
ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.
1.4.10. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń
z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstwa o
różnych właściwościach.
1.4.11. Kruszywo słabe - kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża
ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziamieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora,
przekraczającymi +- 8%. Uziamienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia w
PN-EN 14227-11:2006, części 1- 5 i niniejszych WT. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje
największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
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1.4.12. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.05.01 „Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem” pkt 1.4.
1.5.
2.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1.1. Kruszywa
Należy stosować kruszywa naturalne wg PN-EN 13242+A1:2010 spełniające wymagania określone w tab. 1.
Należy stosować kruszywa naturalne lub doziarniane wg następujących norm:
- PN-B-02480:1986
"Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów",
- PN-B-04481:1988
"Grunty budowlane. Badania próbek gruntu",
- PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
- PN-EN 933-8:2012
"Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego".
Decydującym sprawdzianem przydatności kruszywa do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie
próbek kruszywa stabilizowanego cementem.
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych metodą
Proctora wg PN-EN 13286-50:2007 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymałość na ściskanie R c określonej mieszanki
oznaczona jest zgodnie z PN-EN 13286-41:2005.
Tablica 1.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanek związanych
cementem wg WT-5 2010

Rozdz.w
PN-EN
13242
+A1:2010

Właściwość

1

2

4.1

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13242
+A1:2010

3

4

1; 2; 4; 5, 6; 8; 11,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 63 i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw
1) dozwolone
Wszystkie frakcje

Zestaw sit #

4.3.1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012

4.3.2

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 9331:2012

4.3.3

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziamieniu wg PNEN 933-1:2012
Kształt kruszywa grubegoa) maksymalne wartości wskaźnika płaskości wg
PN-EN 933-1:2012*)
lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg
PN-EN 933-4:2008*)

4.4

Deklarowane kategorie lub
wartości w odniesieniu do
zastosowania kruszywa do
warstwy związanej podbudowy
pomocniczej KR1
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Tabl. 1

Gc80/20,
GF80,
GA75
GTCNR

Tabl. 2

GTFNR,
GTANR

Tabl. 4

FIDeklarowana

Tabl. 5

SIDeklarowana

Tabl. 6

Tabl.3
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1
4.5

4.6
4.7
5.2

2
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PNEN 933-5:2000/A1:2005

3
CNR

4
Tabl. 7

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
a) w kruszywie
grubym **)
b) w kruszywie drobnym *)
Jakość pyłów
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PNEN 1097-2:2010, kategoria nie wyższa niż

fDeklarowana

Tabl. 8

fDeklarowana
Brak wymagań
LA60

Tabl. 8

MDE NR

Tabl. 11

5.3

Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1:2011

5.4

Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział 7, 8
albo 9

5.5
6.2
6.3
6.4.1

Deklarowana

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział
7, 8 albo 9 (zależności od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 17441:2010
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1:2010
Składniki wpływające na szybkość wiązania i
twardnienia mieszanek związanych

Deklarowana
AS0.2

Tabl. 12

SNR

Tabl. 13

deklarowana

6.4.2.1

Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 17441:2010. rozdział 19.3

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:2010, p.19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:2010, p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 17443:2004

6.4.4

Zanieczyszczenia

7.2
7.3.2

7.3.3

Tabl. 9

V5

Tabl. 14

Brak substancji szkodliwych w
stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak
drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy
SBLA

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN
1367-3:2002/AC:2004
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział
WA242
7 (jeśli kruszywo nie warunku WA242, to należy zbadać
jego mrozoodporność wg. p. 7.3.3 tab. 1
Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
- skały magmowe i przeobrażone:
1367-1:2007 (badanie wykonywane tylko w przypadku, F4
gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA242)
- skały osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10
(F25**)

Załącznik Skład mineralogiczny
C, pkt
C.3.4

deklarowany
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1
2
Załącznik Istotne cechy środowiskowe
C, pkt
C.3.4.

3
4
Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

*)

łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.
pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność
2.1.2. Spoiwo
Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki klasy 32.5, portlandzki wieloskładnikowy lub hutniczy wg PN-EN
197-1:2012.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
**)

Tablica 2.

Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012
Lp.

Właściwości

Klasa cementu
32.5

1

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

16
16
16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach (normowa):

≥32,5
≤52.5

3

Początek czasu wiązania, najwcześniej po upływie, min

75

4

Stałość objętości (rozszerzalność), mm, nie więcej niż

10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inżyniera Kontraktu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.1.3. Woda
Do warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie
jej nie wymaga przeprowadzania badań.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżąca kontrolę zgodnie z PN-EN
1008:2004.
Zawartość wody w mieszance ustala się na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora. Zawartość
wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2:2010
2.1.4. Domieszki
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2+A1:2012.
Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to
uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.
2.2.
2.2.1.

Mieszanki
Materiały do mieszanek
Do projektowania mieszanek stosuje się wyłącznie materiały spełniające wymagania wymienione w p. 2.1.
2.2.2. Projektowanie mieszanki
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na
tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane w
określonej ilości wyrobu lub kontrakcie.
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Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), zagęszczanych
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50:2007 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg
tablicy 1.2 WT-5 2010.
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41:2005 powinna być
równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 3.
Tablica 3.
Klasy wytrzymałości wg PN-EN 14227-1:2007
Kolumna
1
2
3
Wiersz
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymałość charakterystyczna Re
Klasa wytrzymałości
Próbki walcowe H/Dß=2,0
Próbki walcowe H/Dß=l,0b
1
brak wymagań
C0
2
1,5
2,0
C1,5/2,0
3
3,0
4,0
C3/4
4
5,0
6,0
C5/6
5
8,0
10,0
C8/10
6
12
15
C12/15
7
16
20
C16/20
8
20
25
C20/25
ß
H/D- stosunek wysokości do średnicy próbki
b
H/D= 0,8 do 1,21
Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie
pielęgnacji, np, Rc7, Rct4, RC28.
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na
podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych
warunkach, spełniające wymagania niniejszych WT-5 2010.
2.2.3. Mieszanka do warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Tablica 4.

Lp.

Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej
Wymagania

1.0

Składniki

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

Cement
Kruszywo
Woda zarobowa
Dodatki
Mieszanka
Uziarnienie
- mieszanka CBGM
0/31,5 mm
Minimalna zawartość
cementu
Zawartość wody

2.2
2.3
2.4

KR1

Właściwość

Wytrzymałość
na
ściskanie (system I) –
klasa wytrzymałości
Rc wg tablicy 3)

Uwagi

wg PN-EN 197-1:2012
tablica 1.1 WT-5 (tablica 1 n/n SST)
p. 1.1.3 WT-5
p. 1.1.4 WT-5
krzywe graniczne uziarnienia:
rys. 1.1 WT-5 (rys. 1.1 n/n SST)
wg tablicy 1.3 WT-5 (tabl. 5 n/n SST)
wg projektu
klasa C 1.5/2.0 (nie więcej niż 4.0 MPa)

ustalenie na podstawie PN-EN
13286-2:2010
badanie wg PN-EN 1328641:2005
po
28
dniach
pielęgnacji

2.2.4.

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1:2012.
Krzywa uziarnienia mieszanki dla warstwy wzmacniającej podłoże powinna zawierać się w obszarze między krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku.
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2.2.5.

Zawartość spoiwa
Zawartość spoiwa w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.
Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 5.
Tablica 5

Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1:2007
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m
>8,0 do 31,5
3
2,0 do 8.0
4
<2,0
5
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 5. jeśli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 4 niniejszej SST.
2.2.6. Zawartość wody
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2:2010.
2.2.7. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN- EN 1328650:2007.
Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.
2.2.8. Badanie wytrzymałości
Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50:2007, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z
PN-EN 13286-41:2005. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z p. 2.2.6.
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41:2005 po
28 dniach pielęgnacji.
Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po
innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez
zmian.
2.2.9. Badanie mrozoodporności
Badanie mrozoodporności należy badać wg p. 1.2.8 WT-5 2010.
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Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na
ściskanie RCL'° próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie
Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji wg p. 1.2.6 WT-4 2010.
Z 0
R
wskaźnik mrozoodporności = C
RC
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ~ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie
zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i
odmrażania.
Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp -23 ± 2° C przez 8 godz. i
odmrażania w wodzie o temp. +18± 2°C przez 16 godz.
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować
średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość
wytrzymałości na ściskanie RCZ-0 , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością
0,1.
3.
3.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami z mieszanek
kruszywowo-spoiwowych wytwarzanych w mieszarkach powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- mieszarek stacjonarnych,
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.
4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST-D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.
5.1.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01
„Profilowanie i zagęszczenie podłoża” i D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki z kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi
układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być
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ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do
wykonania warstwy.
5.3.

Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier Kontraktu zaleci wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do
wykonywania podbudowy pomocniczej.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy pomocniczej po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera Kontraktu.
5.4.

Utrzymanie warstwy podbudowy pomocniczej
Warstwa podbudowy pomocniczej po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera Kontraktu, gotową
warstwę podbudowy pomocniczej do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy podbudowy
pomocniczej obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy podbudowy pomocniczej.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu.
5.5.

Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera Kontraktu,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Kontraktu.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera Kontraktu.
5.6.

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie
podłoża” i D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
6.
6.1.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji.
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6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy pomocniczej z kruszyw
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
Tablica 6.

Częstotliwość badań i pomiarów
Częstotliwość badań

Lp.

Wyszczególnienie badań

Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

warstwy podłoża
ulepszonego
przypadająca
na jedno badanie

1
2
3
4
5

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu 1)
Jednorodność i głębokość wymieszania 2)
Zagęszczenie warstwy

2

600 m2

6

Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża

3

400 m2

7

Wytrzymałość na ściskanie
 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi
 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowa- nym

8

Mrozoodporność 3)

9
10
11
12

Badanie spoiwa:
 cementu,
 wapna,
 popiołów lotnych,
 żużla granulowanego

13

Badanie wody

14

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

15

Wskaźnik nośności CBR 4)

6 próbek
6 próbek
3 próbki
400 m2
przy projektowaniu i w
przypadkach wątpliwych
przy projektowaniu składu
mieszanki i przy każdej zmianie

dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
w przypadkach wątpliwych
i na zlecenie Inżyniera Kontraktu

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.
6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
6.3.4. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-47:2012.
6.3.5. Grubość warstwy podłoża ulepszonego
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm.

6.3.6.

Wytrzymałość na ściskanie
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Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 10 cm w przypadku
gdy górny wymiar kruszywa nie przekracza 22 mm. Jeżeli próbkę pobrano z mieszanki i wymiarze powyżej 22 mm
wymiary próbek należy przyjmować zgodnie z PN-EN 14227-1:2007. Próbki do badań należy pobierać z miejsc
wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i
przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy
badać do 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
6.3.7. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów.
6.3.8. Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów.
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.10. Badanie właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
6.3.11. Wskaźnik nośności CBR
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem,
pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011:1998.
6.4.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy podłoża ulepszonego z
kruszyw stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7.
Lp.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw
stabilizowanych spoiwami
Minimalna częstotliwość
Wyszczególnienie badań i pomiarów
badań i pomiarów

1

Szerokość

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

)

4

Spadki poprzeczne*

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*)

7

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy podłoża ulepszonego
Szerokość warstwy podłoża ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość warstwy podłoża ulepszonego
Nierówności podłużne warstwy podłoża ulepszonego należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.

6.4.4.

Spadki poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego
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Spadki poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy podłoża ulepszonego
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podłoża ulepszonego a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy podłoża ulepszonego
Oś warstwy podłoża ulepszonego w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż  5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy podłoża ulepszonego
Grubość warstwy podłoża ulepszonego nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%,
-15%.
6.5.
6.5.1.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podłoża ulepszonego
Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy podłoża ulepszonego
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podłoża ulepszonego stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
Jeżeli szerokość warstwy podłoża ulepszonego jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę podłoża ulepszonego
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy podłoża ulepszonego
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
podłoża ulepszonego przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy podłoża ulepszonego
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla warstwy podłoża
ulepszonego, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach
na koszt Wykonawcy.
7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
101
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

D-04.05.00
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne.

-

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w dokumentacji
projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-EN 196-2:2006
2. PN-EN 196-6:2011
3. PN-EN 197-1:2012
4.
5.

PN-EN
932-3:1999/A1:2004
PN-EN 932-5:2012

6.

PN-EN 933-1:2012

7.

PN-EN 933-3:2012

8.

PN-EN 933-4:2008

9.

PN-EN
933-5:2000/A1:2005

10. PN-EN 933-8:2012
11. PN-EN 933-9:2009
12. PN-EN 934-2+A1:2012
13. PN-EN 1008:2004

14. PN-EN 1097-1:2011
15. PN-EN 1097-2:2010
16. PN-EN
1097-6:2002/A1:2006
17. PN-EN 1367-1:2007
18. PN-EN 1367-2:2010
19. PN-EN
1367-3:2002/AC:2004
20. PN-EN 1744-1:2010
21. PN-EN 1744-3:2004
22. PN-ISO 565:2000
23. PN-EN 13242+A1:2010
24. PN-EN 13286-1:2005
25. PN-EN 13286-2:2010

Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i
wzorcowanie
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek - Badania wskaźnika piaskowego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych
cząstek - Badania błękitem metylenowym
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu –
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów
przez wymywanie kruszyw
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności –
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie - Część 2: Metody badań
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26. PN-EN 13286-41:2005

27. PN-EN 13286-47:2012
28. PN-EN 13286-50:2007

29. PN-EN 14227-11:2006
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ENV 13282
PN-B-04481:1988
PN-B-06714-12:1976
PN-EN 1744-1:2010
PN-B-06714-37:1980
PN-EN 1097-2:2010

36. PN-EN-197-1:2012
37. PN-EN 459-1:2012
38. PN-EN 1008:2004
39.
40.
41.
42.

PN-C-84038:1991
PN-C-84127:1975
PN-S-96011:1998
PN-EN 14227-1:2007

43.
44.
45.
46.
47.

PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

48. BN-73/8931-10
49. PN-EN 13286-47:2012
50. BN-71/8933-10

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora
Mieszanki niezwiązane i związanespoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych
spoiwem
hydraulicznym Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część
44: Metoda oznaczania wskaźnika alfa granulowanego żużla wielkopiecowego
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50: Metoda
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Część 11: Grunty
stabilizowane wapnem
Hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania, kryteria zgodności
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny
Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki
związane cementem
Drogi samochodowe - Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów
lotnych z węgla kamiennego
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego
wskaźnika nośności i pęcznienia
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami
lotnymi.

10.2.
Inne dokumenty
51.
Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”
52.
Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979
53.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.
54.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2, IBDiM - Warszawa 1998
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D - 04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 1.2
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanek kruszyw związanych cementem wg PN-EN 142271:2007 oraz WT-5 2010 przy przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Kruszywa
Należy stosować kruszywa naturalne wg PN-EN 13242+A1:2010.spełniające wymagania określone w
p. 2.1.1 tab. 1 SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne”.
2.3.

Cement (spoiwo)
Należy stosować rodzaj cementu o właściwościach i spełniającego wymagania określone w SST D04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” p.2.1.2.
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1:2006.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera Kontraktu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do
robót.
2.4.

Woda
Należy stosować wodę o właściwościach i spełniającej wymagania określone w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” p.2.1.3.
2.5.

Domieszki
Należy stosować domieszki o właściwościach i spełniającej wymagania określone w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” p.2.1.4.
2.6.

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-

1:2012.
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Krzywa uziarnienia mieszanki dla warstwy podłoża ulepszonego powinna zawierać się w obszarze między
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku.

2.7.

Mieszanka do warstwy podłoża ulepszonego
Mieszanka do warstwy podłoża ulepszonego z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
powinna spełniać wymagania określone w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” p.2.2.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Warunki przystąpienia do robót
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem nie może być
wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać
stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
5.3.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podłoża ulepszonego powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne” pkt 5.2.
5.4.

Odcinek próbny
Odcinek próbny powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
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5.5.
Zakres wykonywanych robót.
5.5.1. Wytyczne do zaprojektowania kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce.
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej
przez Inżyniera Kontraktu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek materiałów.
Receptura zastanie opracowana przez laboratorium wskazane przez Inżyniera Kontraktu (na koszt Wykonawcy).
Laboratorium dokona poboru reprezentatywnych próbek ze składowiska w obecności Wykonawcy.
Receptura zostaje przedstawiona przez Inżyniera Kontraktu do sprawdzenia (akceptacji) w Laboratorium
Drogowym Zamawiającego
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła:
- założenia materiałowe ujęte w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- WT-5 2010,
- wyniki wykonywanych badań materiałów.
5.5.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki.
Mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem może być produkowana od 15 kwietnia do 15
października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Inżyniera Kontraktu, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj.
temperatury powyżej 5°C, nie występowania przymrozków oraz opadów deszczu. Produkcja może odbywać się
jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej w laboratorium wskazanym przez Inżyniera
Kontraktu i zatwierdzonej przez niego. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za
zgodą Inżyniera Kontraktu zleci nadzór niezależnemu laboratorium.
Inżynier Kontraktu będzie dysponował Laboratorium Drogowym Zamawiającego.
5.5.3. Produkcja mieszanki na warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem.
Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.
Kontraktu Bez ważnej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji.
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. Służy
ona do zaprogramowania lub nastawienia nawożenia kruszywa (jednej lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład
mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera Kontraktu. Czas mieszania
składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej konsystencji gruntu
stabilizowanego cementem oraz rodzaju urządzenia mieszającego.
Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-5 2010 Część 5
„Kontrola produkcji”, aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania WT-5 2010.
5.5.4. Wbudowanie kruszywa
Wbudowanie kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce powinno odbywać się w sprzyjających
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki w
deszczu. Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z „Instrukcją oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym”, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministrów Transportu i
Gospodarki Morskiej, oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06-06-1990 r. Za bezpieczeństwo ruchu na
odcinku drogi, na którym prowadzone są roboty związane z wykonaniem warstwy podłoża ulepszonego z
kruszywa stabilizowanego cementem odpowiada Wykonawca robót.
Warstwa podbudowy pomocniczej układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być
wyprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz
przewidzianych przechyłek na łukach poziomych. Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej
działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.
5.5.5. Zagęszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego cementem
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i
zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki
musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w
betoniarce. Przerwy w zagęszczeniu nie mogą być dłuższe niż 30 min.
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is nie mniejszy niż 1,00, określony zgodnie z
normą PN-EN 13286-47:2012 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997. Sprzęt do zagęszczania
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem opisano w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. Specjalną uwagę
należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych oraz wszelkich urządzeń obcych.
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5.5.6.

Efekt końcowy.
Zagęszczona warstwa warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem w
betoniarce powinna charakteryzować się następującymi cechami:
- jednorodność powierzchni,
- prawidłową równość podłużną.
Nierówności mierzone łatą 4 metrową lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
5.5.7. Utrzymanie i pielęgnacja warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być utrzymywana i
pielęgnowana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4 i 5.5.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw zgodnie z ustaleniami
SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt
6.2.
6.3.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy podłoża ulepszonego
Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy podłoża ulepszonego podano w SST D-04.05.00
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podłoża ulepszonego
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy pomocniczej podano w
SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt
6.5.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7.
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy
przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
-

Betonowa kostka brukowa - klasyfikacja
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania wg normy PN-EN -1338:2005:
odporność na zamrażanie/rozmrażanie – klasa 3 (D),
odporność na ścieranie – klasa 4 (I),
nasiąkliwość do 5% – klasa 2 (B),
wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu – klasa T, nie mniejsza niż 3.6 MPa,
żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 2.9 MPa,
odporność na poślizg/poślizgnięcie – minimalna wartość deklarowana.

2.3.
2.3.1.

Betonowa kostka brukowa - wymagania
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta

Tab. 1

Dopuszczalne odchyłki
Grubość kostki
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]
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<100
±2
±2
±3
Róznica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kosztki powinna być ≤3 mm

2.3.2.
Tab. 2

Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającyh
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających
Ubytek masy po zamrażaniu/rozmrażaniu
Klasa
Znakowanie
[kg/m2]
3
D
wartość średnia ≤ 1.0 przy czym żaden pojedynczy wynik >1.5

2.3.3.

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3.6
MPa/ Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2.9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.
2.3.4. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych
zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymaga wytrzymałości na
rozciąganie przy rozłupywaniu (p. 2.3.6) i poddawaniu normalnej konserwacji.
2.3.5. Odporność na ścieranie
Tab. 3 Odporność na ścieranie
Wymaganie
pomiar wykonany wg zał. pomiar wykonany wg zał.
Klasa
Oznaczenie
G normy (na szerokiej
H normy (na tarczy
tarczy ściernej)
Boehmego)
3
H
≤ 23 mm
≤ 2000 mm3/5000 mm2
2.3.6.

Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie
powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie
dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
(Uwaga: ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie
są uważane za istotne).
2.3.7. Tekstura
Zgodność elementów, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi prze producenta i zatwierdzonych przez odbiorcę.
(Uwaga: różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi
zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne).
2.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.9. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 2061:2003/A2:2006 i wynosić nie więcej niż 5%.
2.3.10. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.4.

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
W przypadku spełnienia przez wyrób (betonową kostkę brukową) wymagań normy PN-EN 1338:2005
materiały do produkcji kostek powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w systemie zakładowej kontroli
produkcji.
2.5.

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
110
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Należy zastosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla kat. 2 wg PN-EN 13139:2003/AC:2004, cementu
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypełniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny lub piasek łamany (0,0752) mm spełniający
wymagania PN-EN 13242+A1:2010 gatunku 2 lub 3,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- narzędzia do układania ręcznego kostki,
- przecinarek do cięcia kostki betonowej wyposażonych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne,
właściwe dla materiału, z jakiego wykonane są kostki,
- wibratorów płytowych wyposażonych w gumową podkładkę mocowaną do płyty wibratora.
4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie transportowej. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co zabezpiecza kostki przed możliwością przesuwania się i gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.
4.2.1. Transport kruszyw
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9 i 4.
5.
5.1.

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

5.2.

Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
SST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża”.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
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5.3.

Podbudowa
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.04.01
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie” i D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4.

Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni chodników z betonowych kostek brukowych należy zastosować
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z wymaganiami SST D-08.01.01 „Krawężniki
betonowe”.
5.5.

Podsypka
Na podsypkę należy stosować:
- piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004 przy czym zawartość pyłów
nie powinna przekraczać 5% jak dla kategorii 2;
- cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”; cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.6.
5.6.1.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2 oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz SST.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek,
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą
itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.6.5. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.4 b)
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho.
5.7.

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem po jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producenta kostek brukowych
aprobatę techniczną, deklarację zgodności oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek (w
przypadku żądania ich przez Inżyniera Kontraktu) oraz dokonać sprawdzenia cech zewnętrznych kostek wg p.
2.3 niniejszej SST.
W przypadku pozostałych materiałów przypadkach budzących wątpliwości Inżyniera Kontraktu
Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania ich właściwości określone w normach.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
SST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża” i SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie” i D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie”.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
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sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.
6.4.1.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
6.4.3.

6.4.5.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

6.5.

Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier Kontraktu.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” i w odpowiednich SST.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża i podbudowy,
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,

-
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przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1.
PN-EN 14157:2005
2.
PN-EN
206-1:2003/A2:2006
3.
PN-EN 12620+A1:2010
4.
PN-EN
13139:2003/AC:2004
5.
PN-EN-197-1:2012
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa do betonu
Kruszywa do zaprawy

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
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D-07.00.00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3.

Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków i baterii słonecznych mogą być
wykonywane jako prefabrykaty betonowe lub wykonywanego „na mokro”.
Przy wykonywaniu fundamentów „na mokro” należy zastosować beton klasy B-10 dla znaków. Dla
fundamentów prefabrykowanych oraz wykonywanych „na mokro” konstrukcji wsporczych baterii słonecznych
należy stosować beton klasy B-20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003/A2:2006.
2.3.1. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Zaleca
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.
2.4.
2.4.1.

Konstrukcje wsporcze
Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm.
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-2:2007 i PN-EN 10224:2006, PN-H74220:1984 lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera Kontraktu.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Rury mają być dostarczane o długościach zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10
mm,
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-EN 10025-1:2005, PN-EN 10025-3:2005, PN-EN 10025-4:2005, PN-EN 100831:2008, PN-EN 10084:2009 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179:2005.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiającym.
2.4.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych powinna być z cynku o czystości nie
mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
Tablica 1.
Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02
Minimalna grubość powłoki, m,
Agresywność korozyjna atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
według PN-H-97080-06:1984
10
20
Umiarkowana
120
160
Ciężka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.4.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania gwarancji na okres
trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą dla całej dostawy. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne
konstrukcji wsporczej i elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.5.
2.5.1.

Tarcza znaku
Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
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2.5.2.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa ocynkowana
ogniowo o gr. 1,25 mm (podwójnie zaginana na krawędziach) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości
min. 2 mm (podwójnie zaginana na krawędziach) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005..
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza
niż 28 m (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr

Jednostka

Wymaganie

Wytrzymałość na
obciążenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie skupione
Chwilowe
odkształcenie
zginające
Chwilowe
odkształcenie skrętne

kN m-2

 0,60

Klasa wg
PN-EN 128991:2010
WL2

kN

 0,50

PL2

mm/m

 25

TDB4

stopień  m

TDT1
 0,02
TDT3
 0,11
TDT5
 0,57
TDT6*
 1,15
Odkształcenie trwałe
mm/m lub
20 % odkształcenia
chwilowego
stopień  m
Rodzaj krawędzi znaku
zabezpieczona, krawędź
E2
tłoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica
lico znaku nie może być
P3
znaku
przewiercone z żadnego
powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysięgnikowych
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa
TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o
promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
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powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny
usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem
stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne
odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie
z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz
wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym
jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,
łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub
pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i
prześwity w miejscach ich łączenia.
Znaki odblaskowe
Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym

typu II.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w
aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia
lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy
bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien być określony przez
producenta i uzgodniony przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w
każdym kierunku niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni
tarczy znaku.
W znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o
90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego
załącznik do szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Grubość powłoki farby nie może
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być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
Symbole, kolorystyka, wyokrąglenie naroży, wysokości liter powinny być ściśle zgodne ze szczegółowymi
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach.
2.7.

Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zależności od ich wielkości.
2.8.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między
podłożem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością
korzystania sprzętem niezbędnym do wykonania prac wg własnego wyboru spełniając warunki zawarte w OST
D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się
odbywać środkami transportowymi o krytych skrzyniach ładunkowych w sposób zabezpieczający ładunek przed
wpływem warunków atmosferycznych oraz uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i
uszkadzanie.
4.3.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transporu powinny spełniać warunki podane w OST D00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni;
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

-
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Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.

Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją
projektową lub wskazaniami Inżyniera Kontraktu.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić
ubijakami ręcznymi.
Górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza, gruntu lub chodnika.
5.3.2. Fundamenty z betonu
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków i znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku), wykonywane z betonu „na mokro” należy wykonać zgodnie z PN-S02205:1998.
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu
fundamentu betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z
dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie
znaków powinny być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową oznakowania pionowego oraz ze
szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.
5.5.

Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej
przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.6.

Oznakowanie znaku
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące
informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010,
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest
producentem,
e) znak budowlany „B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm 2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii
nieodblaskowej.
6.
6.1.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2.
Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier
Kontraktu może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 2.
Tablica 2.

Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producentów
Lp. Rodzaj badania
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników badań
1 Sprawdzenie
Od 5 do 10
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
powierzchni
badań z wybra- okiem. Do ew. sprawdzenia
nych losowo
głębokości wad użyć dostępnych
elementów w
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
każdej dostarsuwmiarek, mikrometrów itp.
Wyniki badań
czonej partii
powinny być zgodne z
wymaganiami punktu
2 Sprawdzenie
Wyrobów liczą- Przeprowadzić uniwersalnymi
2
wymiarów
cej do 1000
przyrządami pomiarowymi lub
elementów
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków,
liter i symboli, wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków, zgodność kolorystyki znaków ze
szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, widoczność znaków w
dzień i w nocy oraz odblaskowość znaków w nocy /wizualnie/),
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5.
7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, aktywnych, konstrukcji
wsporczych.
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3.

Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego.
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9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-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 oraz znaków,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporządkowanie terenu robót.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-EN
206-1:2003/A2:2006
2. PN-B-06251:1963
3. PN-EN 12620+A1:2010
4. PN-EN-197-1:2012
5.

PN-EN 1008:2004

6.
7.

PN-H-97080-06:1984
PN-EN 10210-2:2006

8.

PN-EN 10224:2006

9.

PN-H-74220:1984

10. PN-EN 1179:2005
11. PN-EN 10025-1:2007
12. PN-EN 10025-3:2007
13. PN-EN 10025-4:2007
14. PN-EN 10083-1:2008
15. PN-EN 10025-1:2007
16. PN-EN 10025-2:2007
17.
18.
19.
20.

PN-H-84023-07:1989
PN-EN 10084:2009
PN-S-02205:1998
BN-89/1076-02

21. BN-88/6731-08
22. PN-EN 12899-1:2010

Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne
Kruszywa do betonu
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Ochrona czasowa – Warunki środowiskowe ekspozycji
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych – Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów
wodnych – Warunki techniczne dostawy
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Cynk i stopy cynku – Cynk pierwotny
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 3: Warunki
techniczne dostawy spawalniczych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 4: Warunki
techniczne dostawy spawalniczych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym
Stal do ulepszania cieplnego – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki
Stale do nawęglania – Warunki techniczne dostawy
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowywanie.
Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe

10.2.
Inne dokumenty
23. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zał. Nr 1 do rozporządzenia Min. Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław przy
przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących
się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
2.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
2.2.1.

Materiały do wykonania robót
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz SST.
2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodę,
- materiały do wykonania ławy.
2.2.3. Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
a) krawężnik może być produkowany:
- z jednego rodzaju betonu,
- z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej
(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mieć minimalną grubość 4 mm),
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b) skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
c) krawężnik ma mieć profil o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej; zalecana długość
prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
d) powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
e) płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie
lub ryglowanie,
f) krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340:2004/AC:2007 w
sposób przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp.

1
1.1

1.2.

2
2.1

Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007 do
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu

Cecha
Kształt i wymiary
Wartości dopuszczalnych odchyłek od
wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra

Za.ł.

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i
prostoliniowości, dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z
udziałem soli odladzających

C

C

Wymagania
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm
± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

D

2.2

Wytrzymałość na zginanie (klasa
wytrzymałości ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera Kontraktu)

T

2.3

Trwałość ze względu na wytrzymałość

F

2.4

Odporność na ścieranie
(klasa odporności ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera Kontraktu)

I

2.5

Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
wytrz.

Charakterystyczna
wytrzymałość,
MPa

Każdy
pojedynczy
wynik,
MPa
2
5,0
> 4,0
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Klasa
Odporność przy pomiarze na tarczy
odporności
4
szerokiej ściernej,
Böhmego,
wg zał. G normy
wg zał. H normy
– badanie
– badanie
podstawowe
alternatywne
≤ 20 mm
≤ 18000
mm3/5000 mm2
jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana
i/lub polerowana – zadawalająca odporność,
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia),
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca
przez cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte
kruszywo podlegające intensyw-nemu polerowaniu.
powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków,
nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne
barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element,
zabarwienie powinno być porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne

Ponadto beton do produkcji krawężników powinien spełniać następujące warunki:
- nasiąkliwość – do 4%; klasa 2 (B),
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- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm dl a gat. 1; 4 mm dla gat. 2,
- mrozoodporność i wodoszczelność – zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i A2/2006.
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340:2004/AC:2007.
2.2.3.3. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę cementu i piasku z piasku
naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 (zawartość pyłów /ziarn poniżej 0.063
mm/ na podsypkę nie powinna przekraczać 5% /kategoria 2/, a do zapraw 3% /kategoria 1/), cementu 32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN
1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ławy betonowej pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 2061:2003/A2:2006.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości
tej warstwy.
4.3.

Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
4.4.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w SST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9 i 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT
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5.1.

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

5.2.

Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie ławy,
- ustawienie krawężników,
- wypełnienie spoin,
- roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
Inżyniera Kontraktu:
- ustalić lokalizację robót,
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4.
5.4.1.

Wykonanie ławy
Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.4.2. Ława betonowa
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251:1963, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
5.5.
5.5.1.

Ustawienie krawężników betonowych
Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.6.

Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340:2004/AC:2007.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt

5.4.1.
6.3.2.

Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1
cm,
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które
wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i
przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” oraz niniejszej SST.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.
9.3.
-

Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

9.4.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanie określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Specyfikacje techniczne
1. D-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2.
Normy
2.
PN-EN 197-1:2012
3.
4.
5.
6.
7.

PN-EN
206-1:2003/A2:2006
PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-63/B-06251:1963
PN-EN
13043:2004/Ap1:2010
PN-EN 1008:2004

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania techniczne
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
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8.

BN-88/6731-08

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu
Cement. Transport i przechowywanie

10.3.
Inne dokumenty
9. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy przebudowie
dróg gminnych w Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
-

Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007,
piasek do wykonania ław,
cement wg PN-EN-197-1:2012,
piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.3.

Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania wg normy PN-EN -1340:2004/AC:2007:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie – klasa 3 (D),
- odporność na ścieranie – klasa 4 (I),
- nasiąkliwość do 5% – klasa 2 (B),
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – nie mniej niż klasa 2 (T),
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – minimalna wartość deklarowana.
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tab. 1.
Tab. 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, mm
Rodzaj wymiaru
gatunek 1
l (długość)
±8
b (szerokość), h (wysokość)
±3
2.3.2.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 2.
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Tablica 2.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

2

Ograniczających
powierzchnie
górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max

niedopuszczalne
2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

W przypadku zastosowania obrzeży pochodzących z rozbiórki o zakwalifikowaniu ich do ponownego
wbudowania zadecyduje Inżynier Kontraktu na podstawie oględzin elementów wybranych przez Wykonawcę do
tego celu i porównania ich własności do wymagań podanych w p. 2.3 niniejszej SST. W takim przypadku dla tej
partii materiału odstępuje się od obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych dla
wyrobów nowych pochodzących od producenta.
2.3.3. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
- Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubość – 2.5 cm,
- szerokość – 5 cm,
- długość – minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.

Materiały na ławę i do zaprawy
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004
(zawartość pyłów /ziarn poniżej 0.063 mm/ nie powinna przekraczać 5% /kategoria 2/), oraz cement klasy
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN197-1:2012.
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.2.4.
2.5.

Dodatki
Do produkcji obrzeży betonowych można stosować dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić obrzeżom trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.
4.1.

ROBÓT

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3.

Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01b „Krawężniki betonowe”.

4.4.

Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w SST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9 i 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

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

5.2.

Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1:2012.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna

wykopu.
5.3.

Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) cementowo-piaskowa o grubości warstwy od
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta uprzednio przygotowaną
mieszanką cementowo-piaskową (1:4) i zagęszczenie.
5.4.

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
6.
6.1.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3.

Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)
podsypki (ławy) z mieszanki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
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7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbioru są określone w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. oraz SST D04.01.01 pkt 8.2.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-B 06050:1999/Ap1:2012
2. PN-EN
206-1:2003/A2:2006
3. PN-EN 13139:2003/AC:2004
4. PN-EN 991:1999
5.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010

6.

PN-EN-197-1:2012

7.

BN-80/6775-03/01

8.

BN-80/6775-03/04

Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne
Beton – część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa do zaprawy
Oznaczenie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu
lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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9.

PN-EN 1340/AC:2007

D-08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
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D-09.01.01
Zieleń drogowa

D-09.01.01
ZIELEŃ DROGOWA
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni drogowej przy przebudowie dróg gminnych w
Krobowie.
1.2.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2..
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zakładaniem trawników przy przebudowie dróg gminnych w Krobowie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

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

2. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁÓW

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i
wskaźników jakości kompostu.
Torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien odpowiadać wymaganiom PN-G98011:1970.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebą.
2.3.

Nasiona traw
Zastosować nasiona traw występujące w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem. Nawozy należy zabezpieczyć
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. WYMAGANIA
BUDOWLANYCH
3.1.

SZCZEGÓŁOWE

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
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ręcznych narzędzi do uprawy gleby,
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
kosiarki mechanicznej do trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów
Transport materiałów do zieleni drogowej można wykonać dowolnymi środkami transportu z
zachowaniem zasad określonych przez producentów transportowanych materiałów.
4.3.

Środki transportu
Środki transportu przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania podane w OST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4.
5.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

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

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 12-13 cm - jest to miejsce
na mieszankę ziemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm),
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie
wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości ok. 2 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.
6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.

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

6.2.

Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

-
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakładanie trawników.

9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w
dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-G-98011:1970
PN-R-67022:1987
PN-R-67023:1987
PN-R-67030:1992
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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