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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z budow chodnika.

1.2. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj roboty w poszczególnych asortymentach zwi zanych z
przebudow drogi.

1.3. Okre lenia podstawowe
yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow (droga)
albo jego cz
stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.3.3. D ugo

odcinka - odleg

mi dzy zewn trznymi pkt. mierzona w osi jezdni drogowej.

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs uguj cych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.3.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci organu wydaj cego, wydany zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s
cy do notowania
zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.
1.3.7. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
1.3.8.

Jezdnia - cz

korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.3.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.
1.3.11. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.3.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.

1.3.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u

enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.14. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych
za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.
1.3.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót.
1.3.16. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.
1.3.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na
pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.

b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz enie
napr
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s
ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
od ruchu na pod e. Podbudowa mo e
sk ada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz
podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona
sk ada si z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera warstw mrozoochronn ,
ods czaj
lub odcinaj .
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia ania
mrozu.
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni le cej powy ej.
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s
ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.3.18. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.3.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.3.20. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia
tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.3.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwi zanych z ni urz dze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.
1.3.22. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze organizacji
i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s
ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.3.23. Pod

e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g boko ci przemarzania.

1.3.24. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.3.25. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.3.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b

ca autorem dokumentacji projektowej.

1.3.27. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego
po czenia.
1.3.28. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
1.3.29. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad
droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.3.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.3.31. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.3.32. Szeroko

u ytkowa obiektu - szeroko

jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu

1.3.33. Przedmiar- wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich wykonania.

1.3.34. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz
terenu budowy.
1.3.35. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub
technologiczn , zdoln do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na
wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót- PZJ(program zapewnienia jako ci),
bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny
koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :
Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow dokumentacj
wykonawcz (techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.4.3. Zgodno

robót z dokumentacj projektow i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu stanowi cz
umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s obowi zuj ce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b
zgodne z dokumentacj projektow i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b
uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u
tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b
w pe ni zgodne z dokumentacj projektow lub ST i wp ynie to
na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie,
cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by na

bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b
akceptowane przez In yniera/Kierownika
projektu.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
kontraktow .
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót,
wygody spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
kontraktow .
1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
mia y aprobat techniczn wydan przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj
brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo zanika
(np. materia y pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych materia ów od w ciwych
organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.4.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i
powiadomi In yniera/Kierownika projektu i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w adze
oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa roboty w
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani
In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa w takie porozumienia, o ile nie b
one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Ograniczenie obci

osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym
takim przewozie b dzie powiadamia In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby
pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie
osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie
odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika
projektu.
1.4.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej
zap acie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika projektu
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu,
materia ów lub urz dze u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa
In yniera/Kierownika projektu o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.
1.4.13. Równowa no

norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s konkretne normy i przepisy, które spe nia
maj materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b
obowi zywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju
lub regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania
ni powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
In yniera/Kierownika projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by
dok adnie opisane przez Wykonawc i przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.4.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b
uwa ane za w asno Zamawiaj cego. Wykonawca
zobowi zany jest powiadomi In yniera/Kierownika projektu i post powa zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku
tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi opó nienia w robotach, In ynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr
nale y zwi kszy cen kontraktow .

1.5. Zaplecze Zamawiaj cego
Okre la zawarty kontrakt.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie odpowiednie
wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego
ród a uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego
ród a w sposób ci y spe niaj wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze
róde miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj
raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów
pochodz cych ze róde miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka si potrzebne
w zwi zku z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub
wskaza In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod In yniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy i z one w
miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
ycie tych materia ów do innych robót, ni te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie
odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje
na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem

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

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one u yte do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj jako i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez
In yniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez In yniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog by pobierane w celu
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b
stanowi podstaw do akceptacji okre lonej partii materia ów
pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni, musz by spe nione
nast puj ce warunki:

a) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa
si produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Je eli produkcja odbywa si w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In yniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale w wymienionych
wy ej dokumentach, sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno sprz tu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu.
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa sprz t jak równie naprawia lub wymienia sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by pó niej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych
warunków mog by dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie
przez In yniera/Kierownika projektu.
dy pope nione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc na
asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym
przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa i przedstawi do akceptacji In yniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz
ogóln opisuj :
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz
szczegó ow opisuj
dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn

za

on jako

robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania
próbek i bada materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da od Wykonawcy
przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj wa
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .

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

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do
bada .
In ynier/Kierownik projektu b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w
pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez In yniera/Kierownika
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu
In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli mu niezb dnej
pomocy.
In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników w asnych bada kontrolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
In ynier/Kierownik projektu oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj projektow i ST. Mo e równie zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub
aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj okre lon w pkt 1
i które spe niaj wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do
robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez Wykonawc
In ynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik ,
w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów
robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one
In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do
ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie
In yniera/Kierownika projektu.
(4) Pozosta e dokumenty budowy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b
wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji
In yniera/Kierownika projektu na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg

ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b

obmierzone poziomo wzd

linii

osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b
wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

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

zaakceptowane przez

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.

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

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego
za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika
projektu.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacj projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

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

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci
i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia
przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon
warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowi zany przygotowa nast puj ce
dokumenty:
1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie
realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
11. Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji u ytków w ewidencji gruntów.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto (kwota) podana przez
Wykonawc w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b
obejmowa :
robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u,
(f) tymczasow przebudow urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
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1. WST P
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót .
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) stabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki
betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie
rednic od 0,15 do 0,20 m i d ugo od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m.
wiadki” powinny mie d ugo oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa nast puj cy sprz t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,
ta my stalowe, szpilki.

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa uzyskanie
wymaganej dok adno ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj i
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów
ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od rz dnych okre lonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan wykonane na
koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny
by zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robót.
Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale do obowi zków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali
drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic robót ziemnych.
Maksymalna odleg
pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza
500 m.
Zamawiaj cy powinien za
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd osi trasy drogowej, a tak e
przy ka dym obiekcie in ynierskim.
Maksymalna odleg
mi dzy reperami roboczymi wzd trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi 500
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y za
poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za
w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by
mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj podwójn w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie
nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji
projektowej.
trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od
charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by
wi ksze ni 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y
wyznaczy z dok adno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u
materia ów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granic robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y
stosowa w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni 1 metr. Odleg
mi dzy
palikami lub wiechami nale y dostosowa do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg
ta co najmniej
powinna odpowiada odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z
dokumentacj projektow .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi
wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.
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
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 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 g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
atno robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Obowi zuj ce wytyczne i Instrukcja techniczne. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa .
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj cej si do powtórnego
ycia nale y stosowa :
równiarki,
spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie
robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg
wymagaj
zastosowania takiego
sprz tu.
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si do powtórnego u ycia, nale y
stosowa :
no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nale y przemieszcza z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi transportem
samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin nale y przewozi transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego
zastosowania, powinna ona by transportowana w sposób nie powoduj cy uszkodze .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp,
zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera.
Humus nale y zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi
zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo
stosowa r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw humusu nale y zdj z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera.
Grubo zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi podstaw do rozliczenia czynno ci
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by przez
Wykonawc tak dobrane, aby humus by zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy.
Nie nale y zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn zanieczyszczenia
glin lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdj cie darniny
Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow trasy drogowej jest pokryta darnin
przeznaczon do umocnienia skarp, darnin nale y zdj w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze i przechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin nale y ci w regularne, prostok tne pasy
o szeroko ci oko o 0,30 metra lub w kwadraty o d ugo ci boku oko o 0,30 metra. Grubo darniny powinna wynosi od
0,05 do 0,10 metra.
Nale y d
do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed powtórnym wykorzystaniem
musi by sk adowana, to zaleca si jej roz enie na gruncie rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie darniny,
to nale y j magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin nale y sk adowa w warstwach
traw do do u. W pozosta ym okresie darnin nale y sk adowa warstwami na przemian traw do góry i traw do do u.
Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza 4 tygodni.
Darnin nie nadaj
si do powtórnego wykorzystania nale y usun mechanicznie, z zastosowaniem równiarek
lub spycharek i przewie na miejsce wskazane w SST lub przez In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.

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

pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd drogi lub odwiezieniem na odk ad,
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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1. WST P
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach .
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
warstw nawierzchni,
kraw ników, obrze y i oporników,
cieków,
chodników,
ogrodze ,
barier i por czy,
znaków drogowych,
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze
poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:
spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,
samochody ci arowe,
zrywarki,
oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

mo e by wykorzystany sprz t podany

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

4.2. Transport materia ów z rozbiórki
Materia z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , ST lub wskazanych przez In yniera.
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier mo e
poleci Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w ST lub przez In yniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni warunki
okre lone w OST D-05.03.11 „Recykling”.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zb dnych
uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj si w asno ci Wykonawcy, powinien on przewie je na miejsce
okre lone w ST lub wskazane przez In yniera.
Elementy i materia y, które zgodnie z ST staj si w asno ci Wykonawcy, powinny by usuni te z terenu
budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze znajduj ce si w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektow b
wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich wody opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

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

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze i
przepustów powinno spe nia odpowiednie wymagania okre lone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i por czy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 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,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników:
odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki cieku:
ods oni cie cieku,
czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupe nienie i wyrównanie pod a,
za adunek i wywóz materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów chodnikowych,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodze :
demonta elementów ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem w stosy na
poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i por czy:
demonta elementów bariery lub por czy,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
demonta tablic znaków drogowych ze s upków,
odkopanie i wydobycie s upków,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
uporz dkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Obowi zuj ce Normy
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Sspecyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drodze .
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci wykonanie koryta
i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D-04.02.01,
4.

D-04.02.02, D-04.03.01 pkt

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio
przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zag szczania pod a,jest mo liwe wy cznie za zgod In yniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s
roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na
poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by zaakceptowany przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi
w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej
5 cm wy sze ni projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez In yniera, dowie
dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych
w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y
kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia
nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)
Minimalna warto Is dla:
Strefa
Innych dróg
korpus
Ruch mniejszy
od ci kiego
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni pod a

1,00
0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny
modu odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie
powinien przekracza 2,2.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od 20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej
warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny koszt.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i
wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.
Tablica 2.
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a
Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna cz stotliwo
i pomiarów
bada i pomiarów
1
2
3
4
5
6

Szeroko koryta
Równo pod na
Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rz dne wysoko ciowe
Ukszta towanie osi w planie

10 razy
co 20 m na ka dym pasie ruchu
co 20m
10 razy na 1 km
co 20 m w osi jezdni i na jej kraw dziach
co 20 m w osi jezdni i na jej kraw dziach

*)
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Zag szczenie, wilgotno
w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu pod a
ni raz na 200 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w
punktach g ównych uków poziomych
6.2.2. Szeroko koryta (profilowanego pod a)
Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10
cm i -5 cm.
6.2.3. Równo koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm BN68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by zgodne z dokumentacj projektow z
tolerancj 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub wi cej ni 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto
stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by wi ksza od 2,2.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno gruntu pod a
powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od-20% do + 10%.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych i odcinaj cych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem warstw ods czaj cych i odcinaj cych, stanowi cych cz
podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy pod e stanowi grunt wysadzinowy lub w tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
piaski,
wir i mieszanka,
geow ókniny,
a odcinaj cych - oprócz wy ej wymienionych:
mia (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

D 15
d 85
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gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci musi by
spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

U

d 60
d 10
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gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw odcinaj .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Mia kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia wymagania normy PN-B11112 [4].
2.4. Wymagania dla geow ókniny
Geow ókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i ods czaj ce powinny posiada
aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk .
2.5. Sk adowanie materia ów
2.5.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane
bezpo rednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami
kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Sk adowanie geow óknin
Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj
lub odcinaj
nale y przechowywa w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
równiarek,
walców statycznych,

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geow óknin
Geow ókniny mog by transportowane dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin techniczn ,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si w czasie przewozu,
ochrony geow óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi lub
rozci geow ókniny.
Ka da bela powinna by oznakowana w sposób umo liwiaj cy jednoznaczne stwierdzenie, e jest to
materia do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e gruntowe powinno spe nia wymagania okre lone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacj projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo roz onej warstwy lu nego
kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o
grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze przez In yniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni
kruszywo na materia o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi do
jej zag szczania.

Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna od kraw dzi i stopniowo przesuwa
pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w
kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na bie co
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by zag szczana
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0
wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y
okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia wbudowany w warstw ods czaj
lub odcinaj ,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol zag szczenia
nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny modu odkszta cenia
warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien
przekracza 2,2.
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od
-20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej,
kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza
od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil
okre lon ilo ci wody i równomiernie wymiesza .
5.4. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci po
zag szczeniu,
ustalenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika
zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
takich materia ów oraz sprz tu, jakie b
stosowane
do wykonywania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
5.5. Rozk adanie geow óknin
Warstw geow ókniny nale y rozk ada na wyprofilowanej powierzchni pod a, pozbawionej ostrych
elementów, które mog spowodowa uszkodzenie warstwy (na przyk ad kamienie, korzenie drzew i krzewów).
W czasie rozk adania warstwy z geow ókniny nale y spe ni wymagania okre lone w SST lub producenta
dotycz ce szeroko ci na jak powinny zachodzi na siebie s siednie pasma geow ókniny lub zasad ich czenia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do pod a gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow óknin
Po powierzchni warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej, wykonanej z geow óknin nie mo e odbywa si
ruch jakichkolwiek pojazdów.
Le
wy ej warstw nawierzchni nale y wykonywa rozk adaj c materia „od czo a”, to znaczy tak,
e pojazdy dowo ce materia i wykonuj ce czynno ci technologiczne poruszaj si po ju u onym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u
utrzymywane w dobrym stanie.

eniem nast pnej warstwy powinny by

Nie dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej z
geow óknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej
le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi. Badania te powinny obejmowa wszystkie
ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.
Geow ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej powinny posiada
aprobat techniczn , zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy
ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Wyszczególnienie
bada i pomiarów

Lp.

warstwy

Minimalna cz stotliwo
pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

*)

10 razy na 1 km

bada

i

10 razy na 1 km

na

co 20 m na ka dym pasie ruchu

4

Spadki poprzeczne

5

Rz dne wysoko ciowe

6

*)

7

Grubo

8

Zag szczenie, wilgotno
kruszywa

Ukszta towanie osi w planie
warstwy

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.
6.3.2. Szeroko

warstwy

Szeroko
6.3.3. Równo

warstwy nie mo e si ró ni od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.

warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by zgodne z
dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%.
6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.3.7. Grubo

3 cm dla

warstwy

Grubo

warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z tolerancj +1 cm, -2

cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy
czn grubo tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o
odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i
ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z
norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno
kruszywa powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotycz ce warstwy ods czaj cej i odcinaj cej z geow óknin
W czasie uk adania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej z geow óknin nale y kontrolowa :
a) zgodno oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow óknin z okre lonym w dokumentacji projektowej,
b) równo warstwy,

c) wielko zak adu przyleg ych pasm i sposób ich czenia,
d) zamocowanie warstwy do pod a gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nale y sprawdzi , czy nie nast pi o mechaniczne uszkodzenie geow ókniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geow ókniny u yte do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nie powinny mie takich
uszkodze .
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej

i ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci
okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z geow óknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy geow óknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . wir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia
nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 :,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pó sztywnych [31].
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej
wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów:
,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le
mi dzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod stabilizacji
mechanicz
nej 1-2
kruszywo
na
podbudow
zasadnicz
(górn
warstw )
lub
podbudow
jednowarst
wow 1-3
kruszywo
na
podbudow
pomocnicz
(doln
warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci a i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie
mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.
2.3.2.
ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Lp. Wyszczególnienie
amane
Badania
ciwo ci
Podbudowa
wed ug
zasad
-nicza
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

Zawarto ziarn
mniejszych ni 0,075 mm,
% (m/m)
Zawarto nadziarna,
% (m/m), nie wi cej ni
Zawarto ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni
Zawarto zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wi cej ni
Wska nik piaskowy po
pi cio-krotnym
zag szczeniu metod I lub
II wg PN-B-04481, %
cieralno w b bnie Los
Angeles
a) cieralno ca kowita po
pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b) cieralno cz ciowa
po 1/5 pe nej liczby
obrotów, nie wi cej ni
Nasi kliwo , %(m/m),
nie wi cej ni
Mrozoodporno , ubytek
masy po 25 cyklach
zamra ania, %(m/m), nie wi cej
ni
Rozpad krzemianowy i
elazawy cznie, % (m/m),
nie wi cej ni
Zawarto zwi zków
siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wi cej
ni
Wska nik no no ci wno
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS
1,00
b) przy zag szczeniu IS
1,03

od 2
do 10

PN-B-06714
-15 [3]

5

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

35

PN-B-04481 [1]
1
od 30
do 70

BN-64/8931
-01 [26]

35
PN-B-06714
-42 [12]
30
3

5

-

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

1

PN-B-06714
-28 [9]

80
120

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materia na warstw ods czaj
Na warstw ods czaj
stosuje si :
wir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materia na warstw odcinaj
Na warstw odcinaj
stosuje si :
piasek wg PN-B-11113 [16],
mia wg PN-B-11112 [15],
geow óknin o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popio y lotne wg PN-S-96035 [23],
el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez In yniera.
Rodzaj i ilo dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nale y stosowa wod wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych
powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi wzorem:

D 15

5

(1)

d 85

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by spe niony, nale y na pod u u
warstw odcinaj
lub odpowiednio
dobran geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si z
warunku:
d

50

O

90

1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si na geow ókninie w
ilo ci 90% (m/m); warto parametru 090 powinna by podawana przez producenta geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w mieszarkach
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza
si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e
przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si z wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to
ka da warstwa powinna by wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych
wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez
In yniera.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada przyj temu poziomowi
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa jest w

ciwy,

okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu,
okre lenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i
zag szczania, jakie b
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.

Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
In yniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie.
Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z
niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Cz stotliwo bada
Minimalna liczba bada na
Lp. Wyszczególnienie bada
dziennej dzia ce roboczej
1
2
3
4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno mieszanki
Zag szczenie warstwy
Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaj ca na
jedno badanie (m2)

2
500
10 próbek
dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera w
sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada powinny by na bie co przekazywane
In ynierowi.
6.3.3. Wilgotno mieszanki
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj +10% -20%.
Wilgotno nale y okre li wed ug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie
obci
p ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni raz na 5000 m2, lub wed ug zalece In yniera.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe, gdy stosunek wtórnego
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E

2

E1
6.3.5.

2,2

ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada pe nych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci In yniera.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie bada i pomiarów
Minimalna cz stotliwo pomiarów
1
2
3
4
5
6
7

Szeroko podbudowy
Równo pod na
Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rz dne wysoko ciowe
Ukszta towanie osi w planie*)
Grubo podbudowy

8

No no podbudowy:
- modu odkszta cenia

10 razy
w sposób ci y planografem albo co 20 m at na ka dym pasie ruchu
co 20m
co 20m
co 20 m
co 20 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 400
m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach g ównych uków
poziomych.
6.4.2. Szeroko podbudowy
Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej
le cej o co najmniej 25 cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z
tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a
podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.4.7. Grubo podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No no podbudowy
modu odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny modu odkszta cenia mierzony p yt o
z kruszywa o wska niku
Wska nik
Maksymalne ugi cie
rednicy 30 cm, MPa
wno nie mniejszym
zag szczenia IS
spr yste pod ko em,
nie
mm
mniejszy ni

ni , %

40 kN

50 kN

od pierwszego
obci enia E1

od drugiego obci enia E2

60
1,0
1,40
1,60
60
120
80
1,0
1,25
1,40
80
140
120
1,03
1,10
1,20
100
180
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie
warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni g boko , zgodnie z
decyzj In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no podbudowy
Je eli no no podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne
do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci
podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
2.
PN-B-06714-12
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci
zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod
bezpo redni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

zanieczyszcze organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod
bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie
Los Angeles
el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena
zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia
kamiennego
Popio y lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at
Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugi ciomierzem
belkowym
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

30.
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej
mieszanki, która stanowi warstw no
nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by
kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn
wiru wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2.
ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nale y wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od
20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li ST, zgodnie z PN-S-06102
[21].

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn napraw pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy zwi zane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pod a z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
i odbiorem podbudów i ulepszonego pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi :
D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Podbudow z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje si , zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
podbudow pomocnicz .
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST wymienionych w pkt 1.3,
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane podano w OST wymienionych w pkt 1.3, dotycz cych poszczególnych rodzajów
podbudów i ulepszonego pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pod a stabilizowanego
spoiwami powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
mieszarek stacjonarnych,
uk adarek lub równiarek do rozk adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania,
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w
miejscach trudnodost pnych,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank kruszywowo-spoiwow mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

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

a

Pod e gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy i ulepszonego pod a powinny by
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
Je eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by uk adana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y
one ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug dokumentacji projektowej. Wysoko prowadnic powinna
odpowiada grubo ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezag szczonym. Prowadnice powinny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si pod
wp ywem oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do spulchnienia, mieszania, rozk adania
i zag szczania
jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci
warstwy po zag szczeniu,
okre lenia potrzebnej liczby przej walców do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
materia ów oraz sprz tu takich, jakie b
stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod a.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod a po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez In yniera.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod

a

Podbudowa i ulepszone pod e po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow
lub ulepszone pod e do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
pod a obci a Wykonawc robót.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy lub ulepszonego
pod a uszkodzonych wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i niegu
oraz mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
je eli wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pod a.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by przykryta przed zim warstw
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz cym dzia aniem czynników atmosferycznych w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera.
5.5. Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
Piel gnacja powinna by przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltow , albo asfaltem D200 lub D300 w ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami pow okotwórczymi posiadaj cymi aprobat techniczn wydan przez
uprawnion jednostk , po uprzednim zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod w ci gu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, u on na zak ad o szeroko ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materia y przeznaczone do
piel gnacji mog by zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa si wy cznie za zgod In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
pod a stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cz stotliwo bada i pomiarów
Cz stotliwo

bada
Maksymalna
powierzchnia
Minimalna
podbudowy lub
liczba bada na
ulepszonego
dziennej
poddzia ce
a
roboczej
przypadaj ca
na jedno
badanie

Lp.

Wyszczególnienie bada

1
2
3
4
5

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotno mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu 1)
Jednorodno i g boko wymieszania 2)
Zag szczenie warstwy

2

200 m2

6

Grubo

3

200 m2

7

Wytrzyma
na ciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popio ami lotnymi
90-dniowa przy stabilizacji
lem granulowa- nym

podbudowy lub ulepszonego pod

3)

8

Mrozoodporno

9
10
11
12

Badanie spoiwa:
cementu,
wapna,
popio ów lotnych,
la granulowanego

13

Badanie wody

14

Badanie w

15

Wska nik no no ci CBR 4)

ciwo ci gruntu lub kruszywa

a

6 próbek
6 próbek

400 m2

3 próbki
przy projektowaniu i w
przypadkach w tpliwych
przy projektowaniu sk adu
mieszanki i przy ka dej zmianie

dla ka dego w tpliwego ród a
dla ka dej partii i przy ka dej
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
w przypadkach w tpliwych
i na zlecenie In yniera

1) Badanie wykonuje si
2) Badanie wykonuje si
3) Badanie wykonuje si
lotnymi
4) Badanie wykonuje si

dla gruntów spoistych
przy stabilizacji gruntu metod mieszania na miejscu
przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem

i popio ami

przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do bada nale y pobiera z mieszarek lub z pod a przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotycz cych poszczególnych
rodzajów podbudów i ulepszonego pod a.
6.3.3. Wilgotno

mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno mieszanki powinna by równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej
mieszanki, z tolerancj +10% -20% jej warto ci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska nik rozdrobnienia by co najmniej równy
80% (przez sito o rednicy 4 mm powinno przej 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodno

i g boko

wymieszania

Jednorodno wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
boko wymieszania mierzy si w odleg ci min. 0,5 m od kraw dzi podbudowy czy ulepszonego
pod a. G boko wymieszania powinna by taka, aby grubo warstwy po zag szczeniu by a równa
projektowanej.
6.3.6. Zag szczenie warstwy
Mieszanka powinna by zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubo

podbudowy lub ulepszonego pod

a

Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu w odleg ci co najmniej 0,5 m od
kraw dzi. Grubo warstwy nie mo e ró ni si od projektowanej o wi cej ni
1 cm.
6.3.8. Wytrzyma

na ciskanie

Wytrzyma
na ciskanie okre la si na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8cm. Próbki do
bada nale y pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w
ilo ci 6 sztuk nale y formowa i przechowywa zgodnie z normami dotycz cymi poszczególnych rodzajów
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale y bada po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji
lem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na
ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów
i ulepszonego pod a.
6.3.9. Mrozoodporno
Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych
cyklom zamra ania i odmra ania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla ka dej dostawy cementu, wapna, popio ów lotnych,
la granulowanego, Wykonawca powinien
okre li w ciwo ci podane w OST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie w

ciwo ci gruntu lub kruszywa

ciwo ci gruntu lub kruszywa nale y bada przy ka dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
ciwo ci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotycz cych poszczególnych rodzajów
podbudów i ulepszonego pod a.
6.3.13. Wska nik no no ci CBR
Wska nik no no ci CBR okre la si wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego
wapnem, piel gnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i wytrzyma
lub ulepszonego pod a stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Cz stotliwo

ciowych podbudowy

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy lub
ulepszonego pod a stabilizowanych spoiwami
Lp.

Wyszczególnienie bada i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów

1

Szeroko

co20 m

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

co10 m

4

Spadki poprzeczne*)

co10 m

5

Rz dne wysoko ciowe

co 20 m at na ka dym pasie ruchu

na

6

Ukszta towanie osi w planie*

7

Grubo

co 20 m
)

podbudowy i ulepszonego pod

a

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na
200 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.
6.4.2. Szeroko

podbudowy i ulepszonego pod

a

Szeroko podbudowy i ulepszonego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni +10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy
wy ej le cej o co najmniej 25cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo

podbudowy i ulepszonego pod

a

Nierówno ci pod ne podbudowy i ulepszonego pod a nale y mierzy 4-metrow at lub
planografem, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [22].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie powinny przekracza :
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pod a.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod
tolerancj

a

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod
0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy i ulepszonego pod

a powinny by zgodne z dokumentacj projektow z
a

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego pod
projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm, -2cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod
podbudowy i ulepszonego pod
projektowanej o wi cej ni
5cm.
6.4.7. Grubo

podbudowy i ulepszonego pod

a

a rz dnymi

a

a w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi
a

Grubo podbudowy i ulepszonego pod
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

a nie mo e ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni :

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pod

a +10%, -15%.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego pod a
6.5.1. Niew

ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod

a

Je eli po wykonaniu bada na stwardnia ej podbudowie lub ulepszonym pod u stwierdzi si , e
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj wielko ci okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca
grubo i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera.
Je eli szeroko podbudowy lub ulepszonego pod a jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien poszerzy
podbudow lub ulepszone pod e przez zerwanie warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza si mieszania sk adników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
asny koszt.
6.5.2. Niew

ciwa grubo

podbudowy i ulepszonego pod

a

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pod a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca
wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niew

ciwa wytrzyma

podbudowy i ulepszonego pod

a

Je eli wytrzyma
rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w OST dla
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na now o odpowiednich w ciwo ciach na koszt Wykonawcy.
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
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pod
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

a z gruntów lub

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze
pomocniczych,
roz enie i zag szczenie mieszanki,
piel gnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy – obowi zuj ce.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mog by stosowane do wykonania podbudów
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego pod a wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pó sztywnych [29].
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na ciskanie, stanowi fragment no nej
cz ci nawierzchni drogowej.
1.3.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie
dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach.
1.3.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag szczona i stwardnia a w wyniku
uko czenia procesu wi zania cementu.
1.3.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach,
zag szczona i stwardnia a w wyniku uko czenia procesu wi zania cementu.
1.3.5. Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki cementowogruntowej, na której uk adana jest warstwa podbudowy.
1.3.6. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

ez

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Nale y stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. W

ciwo ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp.

W

1

Wytrzyma

Klasa cementu
32,5

ciwo ci
na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :

- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2

Wytrzyma

32,5

3

Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

60
12

Sta

10

4

na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni :

obj to ci, mm, nie wi cej ni

Badania cementu nale y wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech miesi cy, mo na go stosowa za zgod
In yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka jego przydatno do robót.
2.3. Grunty
Przydatno gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale y oceni na podstawie wyników
bada laboratoryjnych, wykonanych wed ug metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudów i ulepszonego pod a z gruntów stabilizowanych cementem nale y stosowa
grunty spe niaj ce wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mo na uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych
wyka , e wytrzyma
na ciskanie i mrozoodporno próbek gruntu stabilizowanego s zgodne z
wymaganiami okre lonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]
Lp.

W

ciwo ci

Wymagania

1

Uziarnienie
a) ziarn przechodz cych przez sito # 40 mm,
%
100
(m/m), nie mniej ni :
b) ziarn przechodz cych przez sito # 20 mm,
%
85
(m/m), powy ej
c) ziarn przechodz cych przez sito # 4 mm,
%
50
(m/m), powy ej
d) cz stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poni ej
20

PN-B-04481 [2]

2

Granica p ynno ci, % (m/m), nie wi cej ni :

40

PN-B-04481 [2]

3

Wska nik plastyczno ci, % (m/m), nie wi cej ni :

15

PN-B-04481 [2]

4

Odczyn pH

od 5 do 8

PN-B-04481 [2]

5

Zawarto
ni :

2

PN-B-04481 [2]

6

Zawarto siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
(m/m), nie wi cej ni :

cz ci organicznych, % (m/m), nie wi cej
%

1

Badania wed ug

PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spe niaj ce wymaga okre lonych w tablicy 2, mog by poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio ami lotnymi.
Grunty o granicy p ynno ci od 40 do 60 % i wska niku plastyczno ci od 15 do 30 % mog by
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego pod a pod warunkiem u ycia specjalnych
maszyn, umo liwiaj cych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si u ycie gruntów o:
wska niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
zawarto ci ziarn pozostaj cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawarto ci ziarn przechodz cych przez sito 0,075 mm - nie wi cej ni 15%.

Decyduj cym sprawdzianem przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem s wyniki wytrzyma
ciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

ci na

2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mo na stosowa piaski, mieszanki i wiry albo mieszank tych kruszyw,
spe niaj ce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mo na uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych
wyka , e wytrzyma
na ciskanie i mrozoodporno próbek kruszywa stabilizowanego b
zgodne z
wymaganiami okre lonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp.

W

ciwo ci

1

Uziarnienie
a) ziarn pozostaj cych na sicie # 2 mm, %,
mniej ni :
b) ziarn przechodz cych przez sito 0,075 mm,
%, nie wi cej ni :

nie

Wymagania

Badania wed ug

30

PN-B-06714-15 [4]

15

2

Zawarto cz ci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni :

3

Zawarto

4

Zawarto siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poni ej:

zanieczyszcze obcych, %, nie wi cej ni :

wzorcowa

PN-B-06714-26 [5]
PN-B-06714-12 [3]

0,5

PN-B-06714-28 [6]

1

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by ono sk adowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel gnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn . Gdy woda pochodzi z w tpliwych róde nie mo e by u yta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wy ej podan norm lub do momentu porównania wyników wytrzyma ci na ciskanie
próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod w tpliw i z wod wodoci gow . Brak ró nic potwierdza
przydatno wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszaj ce
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si nast puj ce dodatki
ulepszaj ce:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popio y lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod In yniera mog by stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia aniu, posiadaj ce aprobat
techniczn wydan przez uprawnion jednostk .
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zale no ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma
gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe nia wymagania okre lone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego pod a
Lp.

1

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6

Wytrzyma
na ciskanie
próbek nasyconych wod
(MPa)
po 7 dniach
po 28 dniach
od 1,6
do 2,2

od 2,5
5,0

do

Wska nik
mrozoodporno ci
0,7

2

3

Górna cz
warstwy ulepszonego pod a
gruntowego o grubo ci co najmniej 10 cm dla
KR5 i KR6 lub górna cz
warstwy
ulepszenia s abego pod a z gruntów
tpliwych oraz wysadzinowych

od 1,0
do 1,6

Dolna cz
warstwy ulepszonego pod a
gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na pod u z gruntów
tpliwych
i wysadzinowych
-

od 1,5
do 2,5

0,6

od 0,5 do 1,5

0,6

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.

e z gruntów

4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.

e z gruntów

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by wykonywana wtedy, gdy
pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy spadek temperatury poni ej 5oC w czasie
najbli szych 7 dni.
5.3. Przygotowanie pod

a

Pod e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt
5.2.
5.4. Sk ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto cementu w mieszance nie mo e przekracza warto ci podanych w tablicy 5. Zaleca si taki
dobór mieszanki, aby spe ni wymagania wytrzyma ciowe okre lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawarto ci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego pod a
Lp.

Kategoria
ruchu

Maksymalna zawarto cementu, % w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa
podbudowa
podbudowa
ulepszone
zasadnicza
pomocnicza
pod e

1

KR 2 do KR 6

-

6

8

2

KR 1

8

10

10

Zawarto wody w mieszance powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj +10%, -20% jej warto ci.

Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien zapewnia otrzymanie w czasie budowy w
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 4.

ciwo ci gruntu

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metod mieszania na miejscu mo na u
specjalistycznych mieszarek
wieloprzej ciowych lub jednoprzej ciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nale y sprawdzi jego wilgotno i w razie potrzeby j zwi kszy w celu
atwienia rozdrobnienia. Woda powinna by dozowana przy u yciu beczkowozów zapewniaj cych równomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wod mo na dodawa do gruntu dodatki ulepszaj ce rozpuszczalne w wodzie,
np. chlorek wapniowy.
Je eli wilgotno naturalna gruntu jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 10% jej
warto ci, grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale y doda i przemiesza z gruntem dodatki ulepszaj ce, np.
wapno lub popio y lotne, w ilo ci okre lonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich u ycie jest przewidziane w tej e
recepcie.
Cement nale y dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo ci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszaj ce powinny by dodawane przy u yciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposób zapewniaj cy jednorodno na okre lon
boko , gwarantuj
uzyskanie projektowanej grubo ci warstwy po zag szczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczególn uwag nale y zwróci na jednorodno wymieszania gruntu w obr bie
skrajnych pasów o szeroko ci od 30 do 40 cm, przyleg ych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem nale y sprawdzi wilgotno mieszanki. Je eli jej wilgotno jest
mniejsza od optymalnej o wi cej ni 20%, nale y doda odpowiedni ilo wody i mieszank ponownie dok adnie
wymiesza . Wilgotno mieszanki przed zag szczeniem nie mo e ró ni si od wilgotno ci optymalnej o wi cej
ni +10%, -20% jej warto ci.
Czas od momentu roz enia cementu na gruncie do momentu zako czenia mieszania nie powinien by
szy od 2 godzin.
Po zako czeniu mieszania nale y powierzchni warstwy wyrówna i wyprofilowa do wymaganych w
dokumentacji projektowej rz dnych oraz spadków poprzecznych i pod nych. Do tego celu nale y u
równiarek
i wykorzysta prowadnice pod ne, uk adane ka dorazowo na odcinku roboczym. Od u ycia prowadnic mo na
odst pi przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantuj cej odpowiedni równo
warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu nale y natychmiast przyst pi do zag szczania
warstwy. Zag szczenie nale y przeprowadzi w sposób okre lony w p. 5.8.
5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by dozowane w ilo ci okre lonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego pr dko
podawania materia ów powinna by ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni
jednorodno mieszanki.
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej z tolerancj +10% i -20% jej
warto ci.
Przed u eniem mieszanki nale y ustawi prowadnice i pod e zwil
wod .
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek.
Grubo uk adania mieszanki powinna by taka, aby zapewni uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu.
Przed zag szczeniem warstwa powinna by wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków
pod nych i poprzecznych. Przy u yciu równiarek do rozk adania mieszanki nale y wykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi przy zastosowaniu
technologii gwarantuj cej odpowiedni równo warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu
nale y natychmiast przyst pi do zag szczania warstwy.
5.7. Grubo

warstwy

Orientacyjna grubo poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekracza :
15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz tem rolniczym,
18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz tem specjalistycznym,
22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Je eli projektowana grubo warstwy podbudowy jest wi ksza od maksymalnej, to stabilizacj nale y
wykonywa w dwóch warstwach.
Je eli stabilizacja b dzie wykonywana w dwóch lub wi cej warstwach, to tylko najni ej po ona
warstwa mo e by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy le ce
wy ej powinny by wykonywane wed ug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by wykonywane wed ug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.
5.8. Zag szczanie
Zag szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi przy u yciu
walców g adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zag szczanie podbudowy oraz ulepszonego pod a o przekroju daszkowym powinno rozpocz si od
kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si w stron osi jezdni. Zag szczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz si od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa
pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w stron wy ej po onej kraw dzi. Pojawiaj ce si w czasie
zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz by natychmiast naprawiane przez
wymian mieszanki na pe
g boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej
warstwy powinna mie prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag szczania i obróbki
powierzchniowej musz by zako czone przed up ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zag szczania i obróbki powierzchniowej musz
by zako czone nie pó niej ni w ci gu 5 godzin, licz c od momentu rozpocz cia mieszania gruntu z cementem.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki okre lonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.
Specjaln uwag nale y po wi ci zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i
poprzecznych oraz wszelkich urz dze obcych.
Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas zag szczania lub w inny sposób wadliwe,
musz by naprawione przez zerwanie warstwy na pe
grubo , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.9. Spoiny robocze
W miar mo liwo ci nale y unika pod nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca ej
szeroko ci.
Je li jest to niemo liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nale y pionow kraw
wykonanego pasa zwil
wod . Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
onej i zag szczonej mieszance, nale y niezw ocznie obci pionow kraw . Po zwil eniu jej wod nale y
wbudowa kolejny pas. W podobny sposób nale y wykona poprzeczn spoin robocz na po czeniu dzia ek
roboczych. Od obci cia pionowej kraw dzi w wykonanej mieszance mo na odst pi wtedy, gdy czas pomi dzy
zako czeniem zag szczania jednego pasa, a rozpocz ciem wbudowania s siedniego pasa, nie przekracza 60
minut.
Je eli w ni ej po onej warstwie wyst puj spoiny robocze, to spoiny w warstwie le cej wy ej
powinny by wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.10. Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady piel gnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.11. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny, zgodnie z zasadami
okre lonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod

a

Podbudowa i ulepszone pod e powinny by utrzymywane przez Wykonawc zgodnie z zasadami
okre lonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania gruntów lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod

a

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a podano w OST D04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego pod a
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod a podano w
OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7.

e z gruntów lub

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8.

e z gruntów lub

9. PODSTAWA P ATNO CI
pod

Zasady dotycz ce ustalenia podstawy p atno ci podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone
e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy zwi zane .
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.
Podbudowa z chudego betonu mo e by wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudow z chudego betonu zaleca si dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w
zale no ci od rodzaju gruntu w pod u.
Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgl du na liczb osi obliczeniowych
Kategoria ruchu

Liczba osi obliczeniowych na dob na pas obliczeniowy

KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6

obci enie osi 100 kN
12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000
2001 i wi cej 1)

obci enie osi 115 kN
7
od 8 do 40
od 41 do 192
od 193 do 572
od 573 do 1144
1145 i wi cej 1)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN
Podbudow z chudego betonu wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
podbudow pomocnicz ,
podbudow zasadnicz .
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki betonowej, która po
osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni 6 MPa i nie wi kszej ni 9 MPa, stanowi fragment
no nej cz ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materia budowlany powsta y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilo ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj cej 130 kg/m3 oraz optymaln ilo ci wody,
który po zako czeniu procesu wi zania osi ga wytrzyma
na ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Nale y stosowa cementy powszechnego u ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wed ug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp.

W

ciwo ci

Klasa cementu 32,5

1

Wytrzyma

na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :

16

2

Wytrzyma

na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni :

32,5

3

Pocz tek czasu wi zania, min , nie wcze niej ni :

75

4

Sta

10

obj to ci, mm, nie wi cej ni :

Przechowywanie cementu powinno si odbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale y stosowa :
wir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo amane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
kruszywo
lowe z
la wielkopiecowego kawa kowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wi kszych ni 4 mm.
Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo
lowe powinno by ca kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed ug PN-B-0671437:1980 [12] i elazawy wed ug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel gnacji wykonanej podbudowy nale y stosowa
wod odpowiadaj
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn .
2.6. Materia y do piel gnacji podbudowy z chudego betonu
Do piel gnacji podbudowy z chudego betonu mog by stosowane:
preparaty piel gnacyjne posiadaj ce aprobat techniczn ,
folie z tworzyw sztucznych,
ókniny wed ug PN-P-01715:1985 [19],
piasek i woda.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by
wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk adników, gwarantuj ce nast puj ce
tolerancje dozowania, wyra one w stosunku do masy poszczególnych sk adników: kruszywo 3%, cement
0,5%, woda 2%. In ynier mo e dopu ci obj to ciowe dozowanie wody,
przewo nych zbiorników na wod ,
uk adarek albo równiarek do rozk adania chudej mieszanki betonowej,
walców wibracyjnych lub statycznych do zag szczania lub p yty wibracyjne,
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w
miejscach trudno dost pnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nale y
przewozi cementowozami, natomiast cement workowany mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu,
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i zawilgoceniem.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa si zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy
In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki chudego betonu oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada
kontrolnych przez In yniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilo ci cementu,
doborze ilo ci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci si w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1
i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno by tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa a maksymaln
szczelno i urabialno przy minimalnym zu yciu cementu i wody.

Tablica 3.Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka

Przechodzi przez sito

Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm)

(%)

(%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

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

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

Zawarto cementu powinna wynosi od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/m3.
Zawarto wody powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (du y cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. W

ciwo ci chudego betonu.
Chudy beton powinien spe nia wymagania okre lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp.

W

ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug

1

Wytrzyma

na ciskanie po 7 dniach, MPa

od 3,5 do 5,5

2

Wytrzyma

PN-B-06250 [10]

na ciskanie po 28 dniach, MPa

od 6,0 do 9,0

PN-B-06250 [10]

3

Nasi kliwo , % m/m, nie wi cej ni :

4

Mrozoodporno , zmniejszenie wytrzyma
nie wi cej ni :

9

PN-B-06250 [10]

20

PN-B-06250 [10]

ci, %,

5.4. Warunki przyst pienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by wykonywana gdy temperatura powietrza jest ni sza
ni 5oC i wy sza ni 250 C oraz gdy pod e jest zamarzni te.
5.5. Przygotowanie pod

a

Pod e pod podbudow z chudego betonu powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank chudego betonu o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale y
wytwarza w mieszarkach zapewniaj cych ci
produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Sk adniki mieszanki chudego betonu powinny by dozowane wagowo zgodnie z norm PN-S96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposób zabezpieczony przed segregacj i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki betonowej
Uk adanie podbudowy z chudego betonu nale y wykonywa uk adarkami mechanicznymi,
poruszaj cymi si po prowadnicach.
Przy uk adaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomoc równiarek bez stosowania prowadnic, mo e odbywa si tylko w
wyj tkowych wypadkach, okre lonych w SST i za zgod In yniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje si w jednej warstwie o grubo ci od 10 do 20 cm, po
zag szczeniu. Gdy wymagana jest wi ksza grubo , to do uk adania drugiej warstwy mo na przyst pi po
odbiorze jej przez In yniera.
Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz jej zag szczanie.
Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni 0,98
maksymalnego zag szczenia okre lonego wed ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(du y cylinder metoda II). Zag szczenie powinno by zako czone przed rozpocz ciem czasu wi zania
cementu.
Wilgotno mieszanki chudego betonu podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj + 10% i - 20% jej warto ci.
5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa roboty, aby unika pod nych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na ca ej szeroko ci koryta.
Je eli w dolnej warstwie podbudowy wyst puj spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie
podbudowy powinny by wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin
W pocz tkowej fazie twardnienia betonu zaleca si wyci cie szczelin pozornych na g boko oko o
1/3 jej grubo ci.
Szeroko naci tych szczelin pozornych powinna wynosi od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale y wyci
tak, aby ca a powierzchnia podbudowy by a podzielona na kwadratowe lub prostok tne p yty. Stosunek
ugo ci p yt do ich szeroko ci powinien by nie wi kszy ni od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma ci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo miodniowej wytrzyma ci na ciskanie chudego betonu, wyci cie szczelin
pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mo na u
na podbudowie warstw antysp kaniow w postaci:
membrany z polimeroasfaltu,
geow ókniny o odpowiedniej g sto ci, wytrzyma ci, grubo ci i wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci
poziomej i pionowej,
warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Piel gnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji.
Piel gnacja powinna by przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) skropienie preparatem piel gnacyjnym posiadaj cym aprobat techniczn , w ilo ci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, u on na zak ad co
najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub w ókninami i spryskiwanie wod przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych rodków do piel gnacji podbudowy wymaga ka dorazowej zgody In yniera.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
piel gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo e odbywa si wy cznie za zgod In yniera.
5.11. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t do produkcji mieszanki betonowej, rozk adania i zag szczania jest w

ciwy,

okre lenia grubo ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci warstwy zag szczonej,
okre lenia liczby przej walców dla uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
materia ów oraz sprz tu do mieszania ,
rozk adania i zag szczania , jakie b
stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 m2 do 800 m2, a d ugo nie powinna by
mniejsza ni 200 m.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez In yniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by chroniona przed
uszkodzeniami. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
asny koszt.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
je eli wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by przed zim przykryta co najmniej jedn warstw mieszanki
mineralno-asfaltowej.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach w tpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
podano w tablicy 5.
6.3.2.

oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu

ciwo ci kruszywa

ciwo ci kruszywa nale y okre li przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej partii.
ciwo ci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu
Cz stotliwo
Lp.

Wyszczególnienie bada

1
2
3

bada
Maksymalna poMinimalne
wierzchnia
ilo ci bada na
podbudziennej dzia ce
dowy na jedno
roboczej
badanie

ciwo ci kruszywa

dla ka dej partii kruszywa i przy
ka dej zmianie kruszywa

ciwo ci wody

dla ka dego w tpliwego ród a

ciwo ci cementu

dla ka dej partii

4

Uziarnienie mieszanki mineralnej

2

600 m2

5

Wilgotno

2

600 m2

6

Zag szczenie mieszanki chudego betonu

2

600 m2

7

Grubo

2

600 m2

8

Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie chudego
betonu;
po 7 dniach
po 28 dniach

3 próbki
3 próbki

400 m2

9

Oznaczenie nasi kliwo ci chudego betonu

w przypadkach w tpliwych

10

Oznaczenie mrozoodporno ci chudego betonu

i na zlecenie In yniera

6.3.3.

mieszanki chudego betonu

podbudowy z chudego betonu

ciwo ci wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wed ug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. W

ciwo ci cementu
Dla ka dej dostawy cementu nale y okre li w

ciwo ci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do bada nale y pobiera z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nale y wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by zgodna z recept .
6.3.6. Wilgotno

mieszanki chudego betonu

Wilgotno mieszanki chudego betonu powinna by równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w
recepcie z tolerancj + 10%, - 20% jej warto ci.

6.3.7. Zag szczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego ni 0,98 maksymalnego zag szczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln prób
Proctora (metoda II), wed ug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubo

podbudowy z chudego betonu

Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo
by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj
1 cm.
6.3.9. Wytrzyma

na ciskanie chudego betonu

podbudowy powinna

Wytrzyma
na ciskanie okre la si na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 16,0 cm.
Próbki do bada nale y pobiera z miejsc wybranych losowo, w wie o roz onej warstwie. Próbki w ilo ci 6
sztuk nale y formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki nale y bada po
7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasi kliwo

i mrozoodporno

chudego betonu

Nasi kliwo i mrozoodporno okre la si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm PNB-06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
Tablica 6. Cz stotliwo
betonu

oraz zakres bada i pomiarów podaje tablica 6.
oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego

Lp.

Wyszczególnienie bada i pomiarów Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

3
4
5
6
7

Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rz dne wysoko ciowe
Ukszta towanie osi w planie*)
Grubo podbudowy

podbudowy
pod

na

10 razy na 1 km
w sposób ci y planografem albo co 20 m at
na ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m,
dla pozosta ych dróg co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towanie osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.
6.4.2. Szeroko

podbudowy

Szeroko podbudowy powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj +10 cm, 5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza o co najmniej 25 cm od
szeroko ci warstwy na niej uk adanej lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo

podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [23].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza :
9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow
z tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Rz dne wysoko ciowe podbudowy powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj +1
cm, 2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

podbudowy w planie powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj
autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.4.7. Grubo

3 cm dla

podbudowy

Grubo podbudowy powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj :
dla podbudowy zasadniczej 1 cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie pod a,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze
pomocniczych,
roz enie i zag szczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
piel gnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

4.
5.

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi zania
i
sta ci obj to ci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement.Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku

6.

PN-EN 206-1:2000

Beton. Cz
zgodno

7.

PN-EN 480-11:2000

8.

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada .
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardnia ym
betonie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Beton zwyk y
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
la
wielkopiecowego kawa kowego
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i
ytkowych oraz metod bada
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni ulepszon .
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at .

9.
10.
11.
12.

PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980

13.
14.

PN-B-06714-39: 1978
PN-B-11111: 1996

15.

PN-B-11112: 1996

16.

PN-B-11113: 1996

17.

PN-B-23004: 1988

18.
19.

PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985

20.

PN-S-96013 : 1997

21.

PN-S-96014 : 1997

22.
23.

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

1: Wymagania, w

ciwo ci, produkcja

i

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmuj OST:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia t uczniowa,
2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgl du na pylenie, du e nierówno ci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i ha as.
1.4.2. Nawierzchnia t uczniowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna wykonana jest z t ucznia bez u ycia
lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spe nia wymagania
PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.
2.3. Woda
Woda u yta przy wykonywaniu zag szczenia i zamulania nawierzchni mo e by studzienna lub z
wodoci gów, bez specjalnych wymaga .

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nale y stosowa sprz t okre lony w OST D-05.02.01
„Nawierzchnia t uczniowa” lub OST D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów kamiennych
Materia y kamienne mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposób za adunku i roz adunku rodków transportowych nale y dostosowa do wytrzyma ci kamienia, aby
nie dopu ci do obt ukiwania kraw dzi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e gruntowe pod nawierzchni powinno spe nia wymagania okre lone w OST D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.
Je eli pod e ulepszone pod nawierzchni , wykonane z materia ów zwi zanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by one usuni te wed ug zasad akceptowanych przez In yniera.
Nawierzchnia powinna by wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektow lub wed ug zalece In yniera, z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Odst py mi dzy palikami lub szpilkami nie powinny by wi ksze ni co 10 m, co umo liwi prawid owe
naci gni cie sznurków lub linek.
5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotycz ce wykonania nawierzchni podano w OST D-05.02.01 „Nawierzchnia t uczniowa” lub
D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz w OST
D-05.02.01 „Nawierzchnia t uczniowa” lub D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.
6.2.2. Równo

nawierzchni

Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy 4-metrow at , zgodnie z norm BN-68/8931-04 [24].
Nierówno ci poprzeczne nawierzchni nale y mierzy 4-metrow at , zgodnie z norm BN-68/8931-04 [24].
Nierówno ci nawierzchni nie powinny przekracza 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowej.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
tolerancj

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z
0,5%.

Tablica 1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów wykonanej nawierzchni

Lp.

Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów

1

Szeroko

10 razy na 1 km

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

*)

10 razy na 1 km

nawierzchni
na

co 20 m na ka dym pasie ruchu

4

Spadki poprzeczne

5

Rz dne wysoko ciowe

6

Ukszta towanie osi w planie *)

co 100 m

7

Grubo

Podczas budowy: w trzech punktach na ka dej
dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
400
m2
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej
ni raz na 2000 m2

nawierzchni

co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w
punktach g ównych uków poziomych: na pocz tku krzywej przej ciowej oraz na pocz tku, w rodku
i na ko cu ka dego uku poziomego

6.2.4. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm i -2 cm.
6.2.5. Ukszta towanie osi nawierzchni
nawierzchni w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
6.2.6. Szeroko

5 cm.

nawierzchni

Szeroko

nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow 1 m2 nawierzchni podano w OST
„Nawierzchnia t uczniowa” i OST D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”
pkt 9.

D-05.02.01

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-01100

2.
3.
4.
5.

PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

6.

PN-B-06714-12

7.
8.
9.
10.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

11.

PN-B-06714-20

12.

PN-B-06714-26

13.

PN-B-06714-42

14.
15.

PN-B-11104
PN-B-11112

16.

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i
okre lenia
Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod
Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie
Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na
uderzenie (zwi
)
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci
zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci
metod bezpo redni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci
metod krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci
zanieczyszcze organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie
Los Angeles
Materia y kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni
drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

17.

PN-B-19701

18.
19.

PN-B-32250
PN-S-06101

20.

PN-S-96023

21.
22.
23.

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

24.

BN-68/8931-04

drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
i ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia
kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie
Oznaczanie wska nika piaskowego
Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at .

10.2. Inne dokumenty
Nie wyst puj .
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru nawierzchni brukowcowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
nawierzchni brukowcowej.
Nawierzchnie brukowcowe mog by wykonywane na drogach miejscowego przeznaczenia.
Ze wzgl du na niemo no zastosowania nowoczesnej mechanizacji, nawierzchni brukowcow powinno si
wykonywa w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie (w okolicach obfituj cych w kamie lub gdy do dyspozycji
jest brukowiec ze starej rozebranej nawierzchni), na drogach, ulicach i placach podrz dnego znaczenia, na zjazdach z
nawierzchni ulepszonej na drogi boczne, na nie ustabilizowanych nasypach przy konieczno ci wcze niejszego
otwarcia ruchu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z brukowca.
1.4.2. Brukowiec - kamie narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamie obrobiony, wzgl dnie p ytowany kamie
amany, o kszta cie zbli onym do graniastos upa lub ostros upa ci tego o nieregularnych lub zaokr glonych
kraw dziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.
1.4.3. Kamie oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem si
jej na boki pod wp ywem ubijania i obci enia ruchem.
1.4.4. Podsypka - cz

nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materia u, w której osadza si brukowiec.

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - cz
brukowiec.

nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której osadza si

1.4.6. Kliniec - kruszywo amane zwyk e o wielko ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielko ci ziarn do 2 mm.
1.4.8. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST D-05.02.00
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], s :
brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec p ytowany, wg PN-B-11104 [14],
kliniec, wg PN-B-11112 [15],
piasek na podsypk oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],
cement portlandzki zwyk y, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17],
woda, wg PN-B-32250 [18],
materia y na warstw ods czaj , w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje jej wykonanie;
materia y te powinny odpowiada wymaganiom OST
D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Brukowiec
Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by kamieniem trwa ym, niezwietrza ym,
mie struktur mo liwie drobnoziarnist i zwi
, bez p kni i .
Materia em na brukowiec powinny by ska y o cechach fizycznych i wytrzyma ciowych podanych w
tablicy 1.
Brukowiec nieobrobiony (kamie narzutowy) powinien mie naturaln cz
powierzchni mo liwie p ask ,
któr mo na by wyodr bni jako powierzchni górn (czo o).
Brukowiec obrobiony powinien mie kszta t zbli ony do prostopad cianu. Powierzchnia górna (czo o) i
dolna (stopka) powinna by zbli ona do prostok ta. P aszczyzny powierzchni górnej i dolnej powinny by w
przybli eniu równoleg e. Ca a bry a powinna mie ci si w prostopad cianie zbudowanym na powierzchni górnej
jako podstawie. Kraw dzie powierzchni górnej powinny by proste.
Brukowiec p ytowany (brukowiec z kamienia amanego) powinien mie górn powierzchni (czo o) p ask ,
uzyskan z roz upania wi kszego kamienia przynajmniej na dwie cz ci i w przybli eniu prostopad do osi pionowej.
Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by wkl e.
Wymiary i dok adno wykonania brukowców powinny odpowiada wielko ciom podanym w tablicy 2.
Tablica 1. W ciwo ci fizyczne i wytrzyma
wg PN-B-11104 [14]
Lp.
1
2

ciowe dla kamienia na brukowiec,

ciwo ci
Wytrzyma
na ciskanie w stanie powietrznosuchym, MPa, nie mniej ni :
cieralno

na tarczy Boehmego, cm, nie wi cej ni :

3

Wytrzyma
na uderzenie (zwi
uderze , nie mniej ni :

4

Nasi kliwo

), liczba

wod , % (m/m), nie wi cej ni :

Warto

Badania wed ug

160

PN-B-04110 [3]

0,2

PN-B-04111 [4]

12

PN-B-04115 [5]

0,5

PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i dok adno

wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

Lp.

W

1

Wysoko

2

Powierzchnia górna, cm2

3

Najwi ksza d ugo

4

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czo a), nie mniej ni :
Odchylenie od równoleg ci
aszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do powierzchni górnej, w
stopniach, nie wi cej ni :
boko wkl ni cia lub wysoko
wypuk ci powierzchni górnej, cm, nie
wi cej ni :
boko wkl ni cia lub wysoko
wypuk ci powierzchni bocznej i
dolnej, cm, nie wi cej ni :

5

6

7

8

ciwo ci
(W), cm

kraw dzi czo a, cm

kni cia powierzchni

Brukowiec
nieobrobiony

Brukowiec
obrobiony

Brukowiec
ytowany

od 15 do 20

od 16 do 20

od 16 do 20

od 160 do 360

od 160 do 360

od 160 do 360

nie bada si

1,0 W

1,6 W

nie bada si

0,5

0,3

nie bada si

13

15

nie bada si

0,8

1,0

nie bada si

1,5

1,5

niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada w ciwo ciom przewidzianym dla brukowca i mie pó torakrotn
wysoko w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec nale y uk ada w pryzmy lub stosy o wysoko ci nie przekraczaj cej
1 m.
2.3.2. Kliniec
Kliniec u ywany do klinowania nawierzchni powinien mie wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i
powinien odpowiada wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kli ca, wg PN-B-11112 [15]
Lp.

W

ciwo ci

1

cieralno w b bnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) przy pe nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi cej ni :
b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

Wymagania

40
30

2

Nasi kliwo , wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wi cej ni , dla
kruszywa ze ska :
c) magmowych i przeobra onych
d) osadowych

2,0
3,0

3

Odporno na dzia anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy,
nie wi cej ni , dla kruszywa ze ska :
e) magmowych i przeobra onych
4,0
f) osadowych
5,0

4

Odporno

na dzia anie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezpo redniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],
ubytku masy nie wi cej ni :
5

%

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]
a) zawarto ziarn mniejszych ni 0,075 mm odsianych na mokro, %
(m/m), nie wi cej ni :
b) zawarto frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej ni :
c) zawarto podziarna, % (m/m), nie wi cej ni :
d) zawarto nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni :

30

4
75
15
15

6

Zawarto zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12 [6],
(m/m), nie wi cej ni :

%

7

Zawarto zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12], barwa
cieczy nie ciemniejsza ni :

0,2
wzorcowa

2.3.3. Piasek
Piasek na podsypk oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiada wymaganiom
podanym w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.
2.3.4. Cement
Cement stosowany:
a) na podsypk cementowo-piaskow powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
b) do zalania spoin zapraw cementowo-piaskow powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadaj cym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien by dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08
[21].
2.3.5. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by „odmiany 1” i
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [18].
Woda, stosowana przy zag szczaniu i do zwil ania warstw piasku, powinna odpowiada wymaganiom
punktu 2.3 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, m otków brukarskich, dr gów stalowych do wyjmowania bruku,
opat, pi , siekier,
przewo nych zbiorników do wody (beczkowozów),

ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zast pienia trzeciego ubijania
cznego brukowca na podsypce piaskowej,
ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wa u wibruj cego co najmniej 18 kN/m lub p ytowych
zag szczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport cementu powinien by zgodny z BN-88/6731-08 [21].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e pod nawierzchni brukowcow powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi
okre lonymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rz dach równoleg ych do osi drogi (w tym na kraw dziach jezdni),
nale y równolegle do osi ustawi dodatkowo szpilki po rednie, rozgraniczaj ce pasy przeznaczone dla poszczególnych
brukarzy. Najodpowiedniejsza szeroko pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia si w pewnych granicach
zale nie od szeroko ci nawierzchni i liczby brukarzy.
5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1. Podsypka piaskowa
Podsypka pod nawierzchni powinna by wykonana z piasku odpowiadaj cego wymaganiom punktu 2.3.3.
Je li dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to grubo warstwy podsypki powinna wynosi 10 cm, a
po ubiciu brukowca powinna wynosi co najmniej od 2 do 3 cm licz c od spodu brukowca, o najwi kszej
znormalizowanej wysoko ci, do spodu podsypki.
Przy pod u z gruntów przepuszczalnych podsypk roz ciela si bezpo rednio na dnie koryta, a przy
pod u nieprzepuszczalnym - na wyrównanej i zag szczonej warstwie ods czaj cej.
5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie okre la inaczej, to sk ad podsypki cementowo-piaskowej
powinien by ustalony laboratoryjnie.
Wytrzyma
na ciskanie po 7 dniach próbek walcowych o rednicy 8 cm z podsypki cementowopiaskowej powinna wynosi co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej ni 14 MPa.
Mieszanie sk adników powinno by dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy
kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki nale y doda wody w ilo ci od 0,20 do 0,25 masy cementu
w posypce. Wilgotno podsypki powinna by taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si
i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si .
Piasek powinien odpowiada wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5.
Pod e pod podsypk cementowo-piaskow musi by ca kowicie ustabilizowane.
Je li dokumentacja projektowa nie okre li a inaczej, to grubo warstwy podsypki powinna wynosi 10 cm,
przy czym po ubiciu brukowca jej grubo pod poszczególnymi kamieniami nie powinna by mniejsza ni 2 cm oraz
nie wi ksza ni 6 cm.

Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza uk adanie brukowca od 3 do 4 m.
Roz cielon podsypk nale y wyrówna ci le do profilu.
5.4. Uk adanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej
Kamienie oporowe powinny by osadzone na podsypce wed ug sznura, stosownie do projektowanego
przekroju poprzecznego i wysoko ci niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem si w kierunku pobocza
za pomoc ubitego wiru (lub t ucznia). Kamienie oporowe nale y ustawia , wyprzedzaj c uk adanie nawierzchni co
najmniej o 10 m.
Wszystkie sznury umocowuje si o 3 do 4 cm wy ej ni projektowana niweleta, maj c na uwadze osiadanie
brukowca w czasie ubijania.
Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by przesortowany. Brukowiec wy szy powinien by
osadzany od strony zewn trznej jezdni, ni szy za ku jej rodkowi. Ró nica wysoko ci dwóch kamieni bezpo rednio
przylegaj cych do siebie nie powinna przekracza 2 cm.
Ka dy kamie ustawiony pionowo na sztorc, czo em do góry powinien by osadzony w podsypce najwy ej
do po owy wysoko ci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami m otka w górn powierzchni tak, aby nie wychyla
si przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na
zamarzni podsypk nie wolno k
brukowca. Nawierzchni brukowcow nale y wykonywa jednocze nie na
ca ej jej szeroko ci.
Nawierzchnia powinna by u ona ci le, z przewi zaniem szczelin tak w kierunku pod nym jak i
poprzecznym, a ka dy osadzony brukowiec musi przykrywa szczelin powsta mi dzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma by do nich ci le dosuni ty.
Szczeliny pod ne nie mog by d sze ni dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny mie
kszta t podobny do trójk tów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada pod
naciskiem nogi i nie powinien atwo dawa si wyci gn r .
Nawierzchni brukowcow nale y ubija trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na
odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna si od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa si ku rodkowi jezdni. Na
ukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna si od ni szych kamieni oporowych i przesuwa si
stopniowo do wy ej u onych na uku zewn trznym.
Pierwsze ubijanie wykonuje si bez wype niania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu
wyrównanie nawierzchni do profilu oraz cz ciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si w rodek czo a
brukowca z wysoko ci 15 do 20 cm tak, aby zag bienie brukowca wynosi o od 2 do 3 cm.
Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si kli cem o wymiarach 12,8 mm do
20 mm, przesuwaj c
go miot ami w celu nale ytego zape nienia spoin i polewaj c wod . Nast pnie usuwa si z nawierzchni pozosta y
materia i ubija si go po raz drugi, uderzaj c silnie w rodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien
zag bia si o 1 do 2 cm.
Po drugim ubiciu uzupe nia si wype nienie spoin kli cem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
materia ów miot ami i polewaniem wod . Materia pozosta y na nawierzchni usuwa si i ubija po raz trzeci, uderzaj c
ubijakiem 2 lub 3 s siednie brukowce dla wyrównania powierzchni.
Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni mo e by zastosowane wa owanie. Przed wa owaniem nale y usun z
nawierzchni lu no le cy materia . Wa owanie wykonuje si walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynaj c
od kamieni oporowych i stopniowo przesuwaj c si ku rodkowi. Nast pnie wa uje si nawierzchni w kierunku
uko nym do osi drogi. Walec po ka dym pasie powinien przetacza si od 5 do 6 razy. Podczas wa owania
nawierzchni nale y polewa wod .
Ubijanie nale y prowadzi jednocze nie z uk adaniem brukowca. Pozostawienie u onego brukowca na
kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.
Podczas ka dego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni nale y sprawdza szablonem, a at równo w
kierunku pod nym.
Brukowce zapadni te nale y podnie , uzupe niaj c brakuj
podsypk , a wystaj ce dobi . Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nale y wyj i zamieni nowymi. Ubijanie nale y zako czy na 3 do 5 m przed ko cem
odcinka, na którym u ono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwa owaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchni nale y przysypa warstw
1,5 do 2 cm piasku (lub wiru) w celu zabezpieczenia materia u wype niaj cego spoiny przed wyrywaniem ko ami
pojazdów, uzupe nienia wype nienia spoin i z agodzenia uderze kó pojazdów. Warstw piasku nale y utrzymywa
przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w stron poboczy nale y podmiata na
rodek jezdni.
Nawierzchnia brukowcowa powinna mie w przekroju poprzecznym przekrój daszkowy o spadku zgodnym z
dokumentacj projektow , a je li dokumentacja projektowa nie okre li a tego inaczej to o spadku 3 do 4% z
zaokr gleniem po rodku jezdni o wysoko ci 1,5 do 2 cm.
5.5. Uk adnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej
Kolejno uk adania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje
nast puj ce czynno ci:
1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,
2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4,
3.
enie brukowca, wg punktu 5.4,
4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, e jest to mocne ubicie, powoduj ce obni enie brukowców
mniej wi cej o ca nadwy
w uk adaniu,
5. zaklinowanie spoin brukowca kli cem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z
przesuwaniem go miot ami w celu wype nienia spoin,
6. zalanie spoin brukowca zapraw cementowo-piaskow .
Sk ad zaprawy cementowo-piaskowej ustala si laboratoryjnie. Wytrzyma
na ciskanie zaprawy nie
powinna by mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.
Zapraw przygotowuje si w betoniarkach lub r cznie. Wody dodaje si tyle, aby zaprawa mia a
wystarczaj
p ynno .
Przed rozpocz ciem zalewania brukowiec nale y oczy ci z piasku i zla wod , dodaj c do wody 1%
cementu klasy 32,5 w stosunku obj to ciowym. Zalewanie spoin mo na wykona przez rozlanie zaprawy na
powierzchni nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarni cie ci gaczami gumowymi lub szczotkami. Po
pierwszym zalaniu spoin nie b
one ca kowicie wype nione i nale y uzupe ni wype nienie spoin zalewaj c je po
raz drugi zapraw .
Zaprawy cementowo-piaskowej nale y przygotowa tyle, aby mog a by zu yta w ci gu jednej godziny.
7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpo rednio po zalaniu spoin, b ce lekkim ubiciem, które ma na celu pe
regulacj przekroju pod nego i poprzecznego nawierzchni.
Zamiast drugiego ubijania r cznego mo na zastosowa wa owanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub
zag szczanie p ytowymi zag szczarkami wibracyjnymi.
8. piel gnacj nawierzchni polegaj
na:
przykryciu warstw piasku o grubo ci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w sta ej wilgotno ci przez okres od 7
do 10 dni,
dok adnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zapraw cementowo-piaskow wytrzyma ci
okre lonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a nast pnie oddaniu nawierzchni do ruchu.
5.6. Warunki prowadzenia robót
1. Przy uk adaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynno ci od roz enia podsypki do
ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zapraw cementowo-piaskow nale y wykona przed up ywem 3 godzin.
2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej mo na uk ada bez rodków ochronnych przed mrozem tylko przy
temperaturze powietrza powy ej +5oC.
Nie mo na uk ada nawierzchni je li temperatura powietrza jest
poni ej 0oC. Przy spodziewanym obni eniu temperatury w nocy poni ej 0oC nawierzchni nale y zabezpieczy
przed dzia aniem mrozu, nakrywaj c j matami ze s omy, pap lub innymi materia ami ocieplaj cymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót Wykonawca b dzie sprawdza , zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 lub 5.5:
sortowanie brukowca i osadzanie wy szych brukowców od strony zewn trznej jezdni, a ni szych ku jej rodkowi,
nieprzekraczanie wysoko ci dwóch kamieni bezpo rednio przylegaj cych do siebie o
2 cm,
ciw wilgotno podsypki,
osadzanie brukowców w podsypce co najwy ej do po owy ich wysoko ci (od 8 do
10 cm),
sposób klinowania brukowca,
sposób ubijania brukowca,
równo pod
i poprzeczn nawierzchni.
6.4. Badania i pomiary dotycz ce cech geometrycznych i w
brukowcowej
6.4.1. Cz stotliwo

ciwo ci nawierzchni

oraz zakres bada i pomiarów

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecno ci In yniera,
sprawdza:
a) konstrukcj nawierzchni,
b) ukszta towanie osi nawierzchni,
c) rz dne nawierzchni,
d) przekroje poprzeczne,
e) szeroko nawierzchni,
f) równo nawierzchni,
g) cis
u enia nawierzchni,
h) dok adno ubicia nawierzchni,
i) piel gnacj nawierzchni przed oddaniem do ruchu.
6.4.2. Wymagania dotycz ce konstrukcji nawierzchni
Konstrukcj nawierzchni sprawdza si co do zgodno ci z dokumentacj projektow przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni oko o 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej ni w dwóch miejscach w ca
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielko ci, kszta tu i jako ci brukowca oraz grubo ci podsypki, jak równie
makroskopowo - jako ci u ytego materia u.

ci

6.4.3. Wymagania dotycz ce przekroju poprzecznego
Przekroje poprzeczne sprawdza si w 10 miejscach na ka dym kilometrze przez przy enie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by tak wykonane, aby prze wit mi dzy doln kraw dzi szablonu
profilowego a powierzchni nawierzchni nie przekracza 20 mm.
W miejscach wyznaczonych przez In yniera nale y dokona sprawdzenia spadku poprzecznego nawierzchni
wed ug ustale punktu 6.2.2 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.4.4. Wymagania dotycz ce cis

ci u

enia nawierzchni

cis
u enia brukowca sprawdza si 2 razy na 1 km przez wy amanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i
ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. cis
u enia brukowca przyjmuje si jako dostateczn , je li przy
ponownym zabrukowaniu wy amanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wi cej ni 3% wy amanej
powierzchni.
6.4.5. Wymagania dotycz ce dok adno ci ubicia nawierzchni
Dok adno ubicia nawierzchni sprawdza si 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, u ywanym
do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dok adno ci ubicia brukowiec nie powinien okazywa widocznych oznak
osiadania pod wp ywem trzech uderze ubijakiem.
6.4.6. Pozosta e cechy i w

ciwo ci wykonanej nawierzchni

Ukszta towanie osi w planie, rz dne wysoko ciowe, szeroko nawierzchni i równo nawierzchni nale y
wykona wed ug ustale OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.2, z
cz stotliwo ci podan w tablicy 2.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niew

ciwe cechy materia ów kamiennych

Wszystkie materia y kamienne nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostan odrzucone. Je li materia y kamienne nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane, to na polecenie In yniera
Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
6.5.2. Niew

ciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robót,
przygotowanie pod a,
dostarczenie brukowca i innych materia ów,
wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,
ustawienie kamieni oporowych,
enie brukowca,
ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem amanym bez zalewania spoin lub z wype nieniem spoin
zapraw cementowo-piaskow ,
przysypanie warstw piasku lub wiru,
wykonanie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Przepisy zwi zane podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt
10.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z ustawieniem kraw ników betonowych.
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem
kraw ników prostych i ukowych :
betonowych na awie betonowej z oporem
1.3 Okre lenia podstawowe
1.3.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych,, oraz
nawierzchnie drogowe.
2. MATERIA Y.
2.1. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
kraw niki betonowe, proste i ukowe
piasek na podsypk i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw niki.
2.2. Kraw niki betonowe .
- proste
- ukowe, promienie wg projektu
2.3.2. Gatunki
gatunek 1 - G1,
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta t i wymiary
Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.
Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników

Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych
Typ
kraw nika

Rodzaj
kraw nika

Wymiary kraw ników, cm

U

a

100

l

b

h

c

d

15

30

min. 3

min. 12

r
1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

l

8

b, h

3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych
Dopuszczalna wielko
i uszkodze
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodze
Wkl

lub wypuk

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

powierzchni kraw ników w mm
ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne), mm

wad

2
niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:
- liczba max

2

- d ugo , mm, max

20

- g boko , mm, max

6

2.4.3. Sk adowanie
Kraw niki betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o
wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo min. 5 cm wi ksza ni szeroko kraw nika.
2.4.4. Beton i jego sk adniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników
Do produkcji kraw ników nale y stosowa beton wg PN-B-06250 [2],

klasy B 30.
Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa si :
nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodporno ci i wodoszczelno ci , zgodnie z norm PN-B-06250 [2].
2.5. Materia y na podsypk i do zapraw
Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 Cement na podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701. Woda
powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250
2.6. Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
awy betonowej - beton klasy B15 wg PN-B-06250 ,
3. SPRZ T
3.1. Sprz t
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu narz dzi brukarskich ,wibratorów p ytowych, ubijaków
cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Kraw niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu,
4.2. Transport pozosta ych materia ów
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa
si w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod awy
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co najmniej 0,97 wed ug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw
5.3.1. awa betonowa.
awy betonowe z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub
bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn
mas zalewow .
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników
wiat o (odleg
górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by po ustawieniu kraw nika obsypana
piaskiem, wirem, t uczniem
Ustawienie kraw ników powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.4.4. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni od strony
chodnika zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia przed
wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw
nale y zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow nad szczelin dylatacyjn awy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
6.1.1. Badania kraw ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do
ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dok adno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów
prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia
odchy ek z dok adno ci do 1 mm.
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny
obejmowa wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by zgodny z projektowan niwelet . Dopuszczalne
odchylenia mog wynosi
1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje
wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci 10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci 10% szeroko ci projektowanej.
c) Równo górnej powierzchni aw.
Równo górnej powierzchni awy sprawdza si przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy,
trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn powierzchni awy i przy on at nie mo e przekracza
1 cm.
d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si w dwóch przekrojach na ka de 100 m

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza
100 m wykonanej awy.

2 cm na ka de

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na ka de
100 m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi
1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m
kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn powierzchni kraw nika i przy on
at nie mo e przekracza 1 cm,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
-

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej
wype nienie spoin kraw ników zapraw od strony chodnika
ew. zalanie spoin mas zalewow ,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy obowi zuj ce
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.2 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob trwale w fazie produkcji.
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST
2. MATERIA Y
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia
nie powinny przekracza 2 mm dla kostek o grubo ci 80 mm.
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si betonow kostk brukow o grubo ci 80 mm. Kostki o
takiej grubo ci s produkowane w kraju.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.

Cechy

Warto

1

Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasi kliwo

5

3

Odporno na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

wod wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni

brak
5
20

4

cieralno

na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wi cej ni

4

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si r cznie.
Je li powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa mechaniczne
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
cego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s na stanowisko, gdzie specjalne
urz dzenie pakuje je w foli i spina ta
stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a”. Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by mniejszy ni 0,97 wed ug normalnej
metody Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa
bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk nale y stosowa piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by zwil ona
wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego
wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk uk ada si na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk nale y uk ada ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni u onych kostek
przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi od kraw dzi
powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny materia em do wype nienia i zamie nawierzchni .
Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by zaraz oddany do u ytkowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Sprawdzenie pod

a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
boko ci koryta: o szeroko ci do 3 m:
1 cm,
- o szeroko ci powy ej 3 m: 2 cm,
szeroko ci koryta: 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow

nych polega na

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj projektow
- pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza nale y at co najmniej raz na ka de 150 do 300m2
onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit
pod at 4 m nie powinien przekracza 0,8cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pod

nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza nale y za pomoc niwelacji, bior c pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog przekracza
cm.

3

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosz
0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
-

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
oznakowanie robót
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
wykonanie podsypki,
enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy obowi zuj ce
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem
betonowego obrze a chodnikowego.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
2. MATERIA Y
2.1. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
obrze a odpowiadaj ce wymaganiom
wir lub piasek do wykonania aw,
cement
piasek do zapraw
2.2. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego
obrze a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y
Rodzaj
obrze a

Wymiary obrze y, cm
1
b

h

r

On

75
100

30
30

3
3

8
8

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Rodzaj
wymiaru
l

Gatunek 1
8

b, h

3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza warto ci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodze
Wkl

lub wypuk

Szczerby
i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

powierzchni i kraw dzi w mm
ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne)

2
niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:
liczba, max
ugo , mm, max
boko , mm, max

2
20
6

2.4.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane
wed ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo minimum 5 cm wi ksza ni szeroko obrze a.
2.4.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materia y na aw i do zaprawy
wir do wykonania awy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PNB-11113 [6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
„Kraw niki betonowe
3. SPRZ T
3.1. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez
beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.2. Transport pozosta ych materia ów
Transport pozosta ych materia ów podano w ST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk ( aw ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie

5.3. Pod

e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze wiru lub
piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk ( aw ) wykonuje si przez zasypanie koryta
wirem lub piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod .
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em
(odleg ci górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dok adno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w
naro ach elementów wykonuje si przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z
dok adno ci do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w normach
podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrze a w planie, które mo e wynosi
2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót
dostarczenie materia ów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrze a,
wype nienie spoin,
obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy obowi zuj ce
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem cieków z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem:
cieków ulicznych przykraw nikowych z 2 i 3 rz dów kostki betonowej,
cieków ulicznych mi dzyjezdniowych z 2 i 4 rz dów kostki betonowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. ciek przykraw nikowy - element konstrukcji jezdni s
cy do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. ciek mi dzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s
cy do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kraw niki
Do wykonania cieku nale y stosowa kraw niki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacj
projektow .

Kraw niki powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
03/04 [10].

i BN-80/6775-

2.3. Beton na aw
Beton u yty na aw pod kraw nik i ciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250 [2]. Je li
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by beton klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nale y przechowywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim, odpowiadaj cym wymaganiom PNB-19701 [5].
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypk cementowo-piaskow powinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Piasek
Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.7. Woda
Woda powinna by „odmiany 1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Klinkier
Do wykonania cieku klinkierowego nale y stosowa klinkier drogowy spe niaj cy wymagania BN77/6741-02 [8]. Powinien to by klinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
na d ugo ci
5 mm,
na szeroko ci
3 mm,
na grubo ci
2 mm.
Wymagane w asno ci fizyczne klinkieru:
wytrzyma
na ciskanie, nie mniej ni 63,74 MPa,
cieralno na tarczy Boehmego, nie wi cej ni 0,4 cm,
odporno na uderzenie mierzona ilo ci energii, przy której nast puje p kni cie, co najmniej J-29,42,
nasi kliwo badana metod gotowania, nie wi cej ni 6%,
odporno na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania - brak uszkodze .
Przechowywanie klinkieru powinno odpowiada wymaganiom BN-77/6741-02 [8].
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype niania szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technicznej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania cieku
Roboty mo na wykonywa r cznie przy pomocy drobnego sprz tu, z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Transport kostki betonowej powinien odbywa si wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnia betonowa” pkt 4,
transport kraw ników i kruszyw wg OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN88/6731-08 [7].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania cieku nale y wytyczy lini kraw nika i o cieku zgodnie z
dokumentacj projektow . Dla cieku umieszczonego mi dzy jezdniami o cieku stanowi o wykopu pod aw .
5.3. Wykop pod aw
Wykop pod wspóln aw dla cieku i kraw nika nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow i
PN-B-06050 [1]. Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz ciej stosowan aw pod ciek i
kraw nik jest awa z oporem. Dla cieku umieszczonego mi dzy jezdniami oraz cieku terenowego stosowana jest
awa zwyk a.
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla awy z oporem. Wska nik zag szczenia dna wykopu pod aw powinien wynosi
co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. awa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania awy powinna by zgodna z dokumentacj projektow .
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mo na stosowa awy z betonu klasy B-15 i klasy B10.
Wykonanie awy betonowej powinno by zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz warunkami
podanymi w OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraw ników
Ustawienie kraw ników na awach betonowych powinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow oraz z postanowieniami OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”.
5.6. Wykonanie cieku klinkierowego
Ogólne wymagania dotycz ce uk adania klinkieru podano w OST D-05.03.02 „Nawierzchnia betonowa”.
Rodzaj i wymiary cieku z kostki betonowej powinny by zgodne z dokumentacj projektow . Je eli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz ciej wykonywanymi ciekami z kostki betonowej, zgodnie z
KPED [13] s :
cieki uliczne przykraw nikowe z 2 lub 3 rz dów z kostki bet.,
cieki uliczne mi dzyjezdniowe z 2 lub 4 rz dów z kostki bet.
Do wykonania cieku nale y stosowa klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8
niniejszej OST.
Na zag szczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nale y u
klinkier drogowy w ilo ci
rz dów zgodnej z dokumentacj projektow , zachowuj c projektowan niwelet cieku.
Spoiny o szeroko ci 5 mm nale y zala zapraw cementowo-piaskow o wytrzyma ci co najmniej 25
MPa. Przed wype nieniem spoin zapraw , nawierzchnia cieku powinna by zwil ona wod z dodatkiem 1%
cementu. G boko wype nienia spoin nie powinna by mniejsza ni 4 cm.
Wykonany ciek z kostki bet. w okresie 7 dni nale y piel gnowa przez pokrycie warstw piasku i
zwil anie wod . Po zako czeniu piel gnacji piasek nale y usun .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do
wykonania cieku z kostki bet. i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
.
Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania cieku z kostki bet. powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres bada
W czasie robót zwi zanych z wykonaniem cieku z kostki bet. nale y sprawdza :
wykop pod aw ,
gotow aw ,
ustawienie kraw nika,
wykonanie cieku.
6.3.2. Wykop pod aw
Nale y sprawdza , czy wymiary wykopu s zgodne z dokumentacj projektow oraz zag szczenie pod a
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania awy
Przy wykonywaniu awy, badaniu podlegaj :
a) linia awy w planie, która mo e si ró ni od projektowanego kierunku o 2 cm na ka de 100 m awy,
b) niweleta górnej powierzchni awy, która mo e si ró ni od niwelety projektowanej o
1 cm na ka de 100
m awy,
c) wymiary i równo awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
wysoko ci (grubo ci) awy 10% wysoko ci projektowanej,
szeroko ci górnej powierzchni awy 10% szeroko ci projektowanej,
równo ci górnej powierzchni awy 1 cm prze witu pomi dzy powierzchni awy
a przy on
czterometrow at .
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraw nika
Przy ustawianiu kraw nika, badaniu podlegaj :
a) linia kraw nika w planie, która mo e si ró ni o 1 cm od linii projektowanej na ka de 100 m ustawionego
kraw nika,
b) niweleta kraw nika, która mo e si ró ni od niwelety projektowanej o 1 cm na ka de 100 m ustawionego
kraw nika,
c) równo górnej powierzchni kraw nika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m
ugo ci, która mo e wykazywa prze wit nie wi kszy ni
1 cm pomi dzy powierzchni kraw nika a
przy on czterometrow at ,
d) wype nienie spoin, sprawdzane na ka dych 10 metrach ustawionego kraw nika, przy czym wymagane jest
ca kowite wype nienie badanej spoiny,
e) szeroko spoin, sprawdzana na ka dych 10 metrach ustawionego kraw nika, która nie mo e by wi ksza od 1
cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania cieku
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegaj :

a) niweleta cieku, która mo e ró ni si od niwelety projektowanej o 1 cm na ka de 100 m wykonanego
cieku,
b) równo pod na cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m d ugo ci, która
mo e wykazywa prze wit nie wi kszy ni 0,8 cm pomi dzy powierzchni cieku a at czterometrow ,
c) wype nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka dych 10 metrach wykonanego cieku, przy
czym wymagane jest ca kowite wype nienie badanej spoiny,
d) grubo podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego cieku.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykop pod aw ,
wykonana awa,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m cieku z kostki bet. obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie wykopu pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
piel gnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kraw ników,
wype nienie spoin,
enie cieku wraz z wype nieniem spoin i piel gnacj cieku,
zasypanie zewn trznej ciany kraw ników gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk y
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4.
5.

PN-B-06712
PN-B-19701

6.
7.

PN-B-32250
BN-88/6731-08

9.

BN-80/6775-03/01

10.

BN-80/6775-03/04

11.
12.

BN-74/6771-04
BN-64/8845-02

Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
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. Kraw niki i obrze a
chodnikowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z za eniem i piel gnacj zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
zak adaniem i piel gnacj trawników na terenie p askim i na skarpach,
sadzeniem drzew i krzewów na terenie p askim i na skarpach,
wykonaniem kwietników.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w

ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy rozwój.

1.4.2. Materia ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bry a korzeniowa - uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j korzeniami ro liny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkó ce z pniami o wysoko ci od
1,80 do 2,20 m, z wyra nym nie przyci tym przewodnikiem i uformowan koron .
1.4.6. Forma krzewiasta - forma w ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkó ce przez niskie
przyci cie przewodnika celem uzyskania wielop dowo ci.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada nast puj ce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by zagruzowana, przero ni ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawo enia gleby mog by stosowane komposty, powstaj ce w wyniku rozk adu ró nych odpadków
ro linnych i zwierz cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj cych utrzymanie wymaganych cech i
wska ników jako ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si przez kompostowanie torfu z fekaliami i ciekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u yty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni cieków pocelulozowych, przez okres oko o 3-ch miesi cy. Kompost z kory sosnowej mo e
by stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleb .
2.4. Materia ro linny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by zgodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], w ciwie
oznaczone, tzn. musz mie etykiety, na których podana jest nazwa aci ska, forma, wybór, wysoko pnia, numer
normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny by prawid owo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada nast puj ce cechy:
k szczytowy przewodnika powinien by wyra nie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed
przewodnik,
system korzeniowy powinien by skupiony i prawid owo rozwini ty, na korzeniach szkieletowych powinny
wyst powa liczne korzenie drobne,
u ro lin sadzonych z bry korzeniow , np. drzew i krzewów iglastych, bry a korzeniowa powinna by prawid owo
uformowana i nie uszkodzona,
dy korony u drzew i krzewów nie powinny by przyci te, chyba e jest to ci cie formuj ce, np. u form
kulistych,
dy boczne korony drzewa powinny by równomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by dobrze zaro ni te, dopuszcza si 4 nieca kowicie zaro ni te blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne ro lin,
odrosty podk adki poni ej miejsca szczepienia,
lady erowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwi dni cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz ciach naziemnych,
martwice i p kni cia kory,
uszkodzenie p ka szczytowego przewodnika,
dwup dowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bry y korzeniowej,
e zro ni cie odmiany szczepionej z podk adk .
2.4.2. Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki ro lin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by oznaczone etykietk z nazw aci sk .
Wymagania ogólne dla ro lin kwietnikowych:
ro liny powinny by dojrza e technicznie, tzn. nadaj ce si do wysadzenia, jednolite w ca ej partii, zdrowe i
niezwi dni te,
pokrój ro lin, barwa kwiatów i li ci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

bry a korzeniowa powinna by dobrze przero ni ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
zwi dni cie li ci i kwiatów,
uszkodzenie p ków kwiatowych, odyg, li ci i korzeni,
oznaki chorobowe,
lady erowania szkodników.
Ro liny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Ro liny w postaci rozsady powinny by wyj te z ziemi na okres mo liwie jak najkrótszy, najlepiej
bezpo rednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia ro liny powinny by ocienione, os oni te od wiatru i zabezpieczone przed
wyschni ciem.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najcz ciej wyst puj w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mie oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg
której zosta a wyprodukowana, zdolno kie kowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,
sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g siennicowej, koparki),
a ponadto do piel gnacji zadrzewie :
pi mechanicznych i r cznych,
drabin,
podno ników hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów do wykonania nasadze
Transport materia ów do zieleni drogowej mo e by dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te nie
pogorszy jako ci transportowanych materia ów.
W czasie transportu drzewa i krzewy musz by zabezpieczone przed uszkodzeniem bry y korzeniowej lub
korzeni i p dów. Ro liny z bry korzeniow musz mie opakowane bry y korzeniowe lub by w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mog by przewo one wszystkimi rodkami transportowymi. W czasie transportu nale y
zabezpieczy je przed wyschni ciem i przemarzni ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia

powinny by natychmiast sadzone. Je li jest to niemo liwe, nale y je zado owa w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa .
4.3. Transport ro lin kwietnikowych
Ro liny przygotowane do wysy ki po wyj ciu z ziemi nale y przechowywa w miejscach os oni tych i
zacienionych. W przypadku niewysy ania ro lin w ci gu kilku godzin od wyj cia z ziemi, nale y je spryska wod
(p dy ro lin pakowanych nie powinny by jednak mokre, aby unikn zaparzenia).
Ro liny nale y przewozi w warunkach zabezpieczaj cych je przed wstrz sami, uszkodzeniami i
wyschni ciem. Przy przesy aniu na dalsze odleg ci, ro liny nale y przewozi szybkimi rodkami transportowymi,
zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien by w miar mo liwo ci dokonywany noc .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s nast puj ce:
teren pod trawniki musi by oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi urodzajn teren powinien by obni ony w stosunku do gazonów lub
kraw ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi urodzajn (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa si
2 do 3 cm nad
terenem,
teren powinien by wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by roz cielona równ warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemi nale y wa owa wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk lub zagrabi ,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
na terenie p askim nasiona traw wysiewane s w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba e SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane s w ilo ci 4 kg na 100 m2, chyba e SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub wa em kolczatk ,
po wysiewie nasion ziemia powinna by wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na
ju nie stosowa wa u g adkiego,
mieszanka nasion trawnikowych mo e by gotowa lub wykonana wg sk adu podanego w SST.
5.2.2. Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko oko o 10 cm,
nast pne koszenia powinny si odbywa w takich odst pach czasu, aby wysoko trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by wykonane z 1-miesi cznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na przyj pierwsz po ow
pa dziernika),
koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si odbywa cz sto i w regularnych odst pach czasu,
przy czym cz sto koszenia i wysoko ci cia, nale y uzale nia od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa r cznie; rodki chwastobójcze o selektywnym dzia aniu
nale y stosowa z du ostro no ci i dopiero po okresie
6 miesi cy od za enia trawnika.
Trawniki wymagaj nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki nawozów
nale y przygotowywa tak, aby trawom zapewni sk adniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag azotu,
od po owy lata nale y ograniczy azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawo enie nie powinno zawiera azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycz ce sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotycz ce sadzenia drzew i krzewów s nast puj ce:
pora sadzenia - jesie lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj projektow ,
do ki pod drzewa i krzewy powinny mie wielko wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemi
urodzajn ,
ro lina w miejscu sadzenia powinna znale si do 5 cm g biej jak ros a w szkó ce. Zbyt g bokie lub p ytkie
sadzenie utrudnia prawid owy rozwój ro liny,
korzenie z amane i uszkodzone nale y przed sadzeniem przyci ,
przy sadzeniu drzew formy piennej nale y przed sadzeniem wbi w dno do u drewniany palik,
korzenie ro lin zasypywa sypk ziemi , a nast pnie prawid owo ubi , uformowa misk i podla ,
drzewa formy piennej nale y przywi za do palika tu pod koron ,
wysoko palika wbitego w grunt powinna by równa wysoko ci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najcz ciej wiej cych wiatrów.
5.3.2. Piel gnacja po posadzeniu
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawo eniu,
usuwaniu odrostów korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni ,
rozgarni ciu kopczyków wiosn i uformowaniu misek,
wymianie uschni tych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymianie zniszczonych palików i wi zade ,
przyci ciu z amanych, chorych lub krzy uj cych si ga zi (ci cia piel gnacyjne

i formuj ce).

5.3.3. Piel gnacja istniej cych (starszych) drzew i krzewów
Najcz ciej stosowanym zabiegiem w piel gnacji drzew i krzewów jest ci cie, które powinno uwzgl dnia
cechy poszczególnych gatunków ro lin, a mianowicie:
sposób wzrostu,
rozga zienie i zag szczenie ga zi,
konstrukcj korony.
Projektuj c ci cia zmierzaj ce do usuni cia znacznej cz ci ga zi lub konarów, nale y unika ich jako
jednorazowego zabiegu. Ci cie takie lepiej przeprowadzi stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zale no ci od okre lonego celu, stosuje si nast puj ce rodzaje ci cia:
a) ci cia drzew dla zapewnienia bezpiecze stwa pojazdów, przechodniów lub mieszka ców, drzew rosn cych na
koronie dróg i ulic oraz w pobli u budynków mieszkalnych. Dla unikni cia kolizji z pojazdami usuwa si ga zie
zwisaj ce poni ej 4,50 m nad jezdni dróg i poni ej 2,20 m nad chodnikami;
b) ci cia krzewów lub ga zi drzew ograniczaj cych widoczno na skrzy owaniach dróg;

c) ci cia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi mi dzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a koron , co mo e mie równie miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa si wtedy - w zale no ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% ga zi;
d) ci cia odm adzaj ce krzewów, których ga zie wykazuj ma ywotno , powoduj niepo dane zag szczenie,
zbyt du e rozmiary krzewu. Zabieg odm adzania mo na przeprowadza na krzewach rosn cych w warunkach
normalnego o wietlenia, z odpowiednim nawo eniem i podlewaniem;
e) ci cia sanitarne, zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie ga zi
pora onych przez chorob lub martwych;
f) ci cia ywop otów powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ci cie po posadzeniu powinno by
mo liwie krótkie i wykonywane na ka dym krzewie osobno, dopiero w nast pnych latach po uzyskaniu
zag szczenia p dów, ci cia dokonuje si w okre lonej p aszczy nie. Najcz ciej stosowane s p askie ci cia
górnej powierzchni ywop otu.
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Konieczno przesadzania drzew starszych (istniej cych) wynika najcz ciej tam, gdzie prowadzone s
roboty modernizacyjne dróg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by okre lone w SST
i uwzgl dnia :
gatunek drzewa,
wiek i rozmiary drzewa,
przewidywan mas drzewa i ziemi tworz cej bry korzeniow ,
warunki transportu przesadzanych drzew,
warunki piel gnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno si zleca wykwalifikowanej firmie.
5.3.5. Piel gnacja drzew starszych po przesadzeniu
Piel gnacja polega na nast puj cych zabiegach:
uzupe nieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczaj c jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zw aszcza na glebach ci kich (grunty spoiste). Nie stosuje si podlewania w czasie ch odnej i wilgotnej pogody,
ograniczeniu strat wody przez du e drzewa w czasie nagrzewania si pnia i konarów oraz dzia ania wiatrów,
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
uk adaniu ció ki wokó wie o przesadzonego drzewa,
usuwaniu chwastów.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w s siedztwie istniej cych
drzew, nast puje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wp ywa na wzrost i rozwój tych drzew.
Je eli istniej ce drzewa nie b
wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by okre lone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
5.4. Kwietniki
Wymagania dotycz ce za enia i piel gnacji kwietników s nast puj ce:
gleba przed za eniem kwietników powinna by starannie uprawiona. Je eli gleba rodzima jest ja owa i uboga,
nale y j wymieni na gleb urodzajn na g boko od
10 do 25 cm, w zale no ci od rodzaju sadzonych
kwiatów,
ilo ro lin, rozstawa ich sadzenia powinna by wskazana w dokumentacji projektowej,
po posadzeniu ro lin ziemia musi by wyrównana, ro liny podlane na g boko sadzenia,
piel gnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawo eniu, usuwaniu przekwit ych kwiatów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
okre lenia ilo ci zanieczyszcze (w m3),
pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze na zwa ,
wymiany gleby ja owej na ziemi urodzajn z kontrol grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
ilo ci rozrzuconego kompostu,
prawid owego uwa owania terenu,
zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
sto ci zasiewu nasion,
prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”),
obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
wielko ci do ków pod drzewka i krzewy,
zaprawienia do ków ziemi urodzajn ,
zgodno ci realizacji obsadzenia z dokumentacj projektow w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odleg ci sadzonych ro lin,
materia u ro linnego w zakresie wymaga jako ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno ci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego,
prawid owo ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawid owych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodno ci realizacji obsadzenia z dokumentacj projektow ,
zgodno ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo ci drzew i krzewów z dokumentacj projektow ,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, je li odbiór jest na wiosn lub wykonaniu kopczyków, je eli odbiór
jest na jesieni,
prawid owo ci osadzenia palików do drzew i przywi zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
jako ci posadzonego materia u.
6.4. Kwietniki
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:
zgodno ci za enia rabat kwiatowych z dokumentacj projektow pod wzgl dem wymiarów rabaty,
rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odleg ci sadzenia,
jako ci sadzonego materia u ro linnego (bez uszkodze fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolito ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo ci warstwy ziemi urodzajnej, ilo ci kompostu,
prawid owo ci zabiegów piel gnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawo enia, przycinania przekwit ych i
uschni tych kwiatostanów, wymiany uschni tych ro lin).
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:
zgodno ci wykonanych kwietników z dokumentacj projektow , pod wzgl dem rozmieszczenia kwietników,
gatunków i odmian posadzonych ro lin,
jako ci posadzonych ro lin (jednolito ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesieni kwietników z ro lin wieloletnich nale y sprawdzi zabezpieczenie na okres zimy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z ro lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprócz ro lin cebulkowych i ró ),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro lin cebulkowych i ró na kwietnikach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zak adanie trawników,
piel gnacj trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
przygotowanie pod a (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materia u ro linnego zgodnie z dokumentacj projektow ,
zasadzenie materia u ro linnego,
piel gnacj : podlewanie, odchwaszczanie, nawo enie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie do ków,
dostarczenie materia u ro linnego,
piel gnacj posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawo enie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materia szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materia szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
Cebule, bulwy, k cza i korzenie bulwiaste ro lin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

