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WSTĘP
1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót podczas remontu drogi leśnej.
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót objętych szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4

Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową (drogę)
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
węzeł).

1.4.2.

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.4.

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.5.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.6.

Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.

1.4.7.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.8.

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.9.

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.11. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.12. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.13. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)

warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.

b) warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
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może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
d) podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
e) podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
f) warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.14. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.18. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.19. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.21. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.22. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.23. Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Ślepy Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.25. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB.
1.5.1

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz
reperów.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa składa się z:
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Części opisowej
Części rysunkowej
Przedmiaru robót
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.5.3

Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi wszystkie elementy wykonawczej dokumentacji
projektowej, wymienione w poszczególnych STWiORB.
1.5.4

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
1.5.5

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.6

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a)
b)

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty za kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
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1.5.7

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
MATERIAŁY
1.6

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia.
1.7

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
1.8

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
1.9

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.10

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
1.11

Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki wyszczególnione w SST lub przedmiarze należy zagospodarować w następujący sposób:
−

Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użytku (np. gruz) przechodzą na własność Wykonawcy
robót i zostaną przez niego zagospodarowane.

−

Destrukt asfaltowy i inne materiały uzgodnione z Zamawiającym przechodzą na jego własność. Wykonawca
zobowiązany jest odwieść je na bazę materiałową w Abramowie.

−

Materiały szczególnie szkodliwe dla środowiska przechodzą na własność Wykonawcy robót zostaną
odwiezione przez Wykonawcę do koncesjonowanych punktów utylizacji odpadów z pisemnym potwierdzeniem
ich utylizacji.

−

Grunt nadający się do ponownego wbudowania ponownie zostanie wbudowany. Grunt nie nadający się do
wbudowania przechodzi na własność Wykonawcy i zostanie przez niego zagospodarowany.

−

Materiały przedstawiające wartość materialną Wykonawca ma obowiązek wycenić i uwzględnić w swojej
ofercie przetargowej.
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SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
WYKONANIE ROBÓT
1.12

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót
oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.13

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
•
•
•
•
•
•
•
•

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
•
•
•
•
•
1.14

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.15

Badania i pomiary

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi projektu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.16

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
1.17

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Normą Polską lub Europejską
•
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt.1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać
ważną legalizację wydana przez upoważnione instytucje.
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Materiały posiadające certyfikaty lub deklaracje, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
1.18

Dokumenty budowy

1.18.1

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
1.18.2

Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarów .
1.18.3

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
1.18.4

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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1.18.5

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT
1.19

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
1.20

Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być
ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inżyniera.
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar
następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, który można łatwo i
dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę
i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.
Obmiar objętościowy następuje w punkcie dostawy.
Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość
materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to całość materiałów, przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do
uzgodnionej.
W przypadku elementów standardowych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka
ogrodzeniowa, dla których w certyfikacie producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.
Drewno będzie mierzone w m3 , przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w m3.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.
1.21

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe w ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi
powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne
świadectwa legalizacji.
1.22

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru
1

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
ODBIÓR ROBÓT
1.23

Rodzaje odbiorców

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi końcowemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.24

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
1.25

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
1.26

Odbiór ostateczny Robót

1.26.1

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
1.26.2

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zaleceń.
4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
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8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
9. Sprawozdanie techniczne.
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
1. Zakres i lokalizację wykonywanych robót.
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego.
3. Uwagi dotyczące warunków realizacji robót.
4. Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
1.27

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.28

Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ślepego.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej w punkcie 9 i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
1) Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
2) Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
Teren Budowy.
3) Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,
montaż i demontaż na stanowisku pracy).
4) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
dróg dojazdowych, objazdów, przejazdów itp.), koszty dotyczące oznakowania robót i organizacji ruchu, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
5) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.
6) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem
przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
1.29

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

1

PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
2.Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi
zmianami).
5.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
6.Rozporządzenie MTiGM z 2.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r).
7. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r)..
8.
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych w ramach remontu drogi leśnej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu budowę drogi miejskiej zgodnie z Projektem.
Zakres robót pomiarowych obejmuje:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy głównej
- wyznaczenie granic pasa drogowego
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów pikietażu roboczego na
bieżąco do końca okresu realizacji robót.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy -Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
określeniami podanymi w SST D-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
2.1. Rodzaje materiałów
Do oznaczenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane, pręt stalowy lub rury metalowe o
długości ok.0,50m, a do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości około
0,30m, a do utrwalania punktów w istniejącej nawierzchni należy stosować bolce stalowe o średnicy 5 mm i
długości 0,04 - 0,05m.
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G1
i G-2.
Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem.
Do oznaczenia granic pasa drogowego należy stosować graniczniki wg załączonego wzoru.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00
3.1. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
• teodolity, tachimetry,
• odbiorniki GNSS
• niwelatory ,
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dalmierze ,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00
4.1. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie Robót
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
5.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu
sieci państwowej (również ASG)
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może być większe niż 3cm dla projektowanej autostrady oraz 5cm dla pozostałych dróg objętych
opracowaniem. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1
metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i konstrukcji
nawierzchni o projektowanym kształcie.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00.,
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1 km
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8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.
9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:
Cena ryczałtowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych na trasie głównej i drogach
dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym zadaniu obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„
- założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu tras
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych),
- inwentaryzacja robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odtworzenie pasa drogowego
- wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego w terenie,
- wykonanie stabilizacji w terenie – roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, osadzenie
graniczników w fundamencie betonowym,
- koszty ośrodków geodezyjnych wynikających z obowiązujących przepisów.
10. Przepisy związane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej podczas: przebudowa drogi leśnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania wykopów i
nasypów przy budowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 2% części
organicznych.
1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– spycharki,
– równiarki,
– zgarniarki,
– koparki,
– sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki.
Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne warunki robót –
można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Ziemię urodzajną należy:
– przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót),
– przewozić transportem samochodowym.
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. składowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
–
–
–
–

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację terenu robót,
przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót,
usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1. Wymagania ogólne
Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez zagłębień, w których
zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej należy prowadzić od miejsc niższych ku
wyższym (pod górę).
Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić na miejscu
warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną głębokość, a
Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to
Wykonawca przywróci ten grunt do stanu pierwotnego.
Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu jej występowania.
Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej
Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub równiarek, a przy dużym
zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na
moc silnika. Przy stosowaniu równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niż przy użyciu spycharek.
W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych skarp, to
spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się w kierunku poprzecznym do osi
drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych. Jeżeli ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się
usunąć przy jednym przejściu, spycharka powraca tym samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej
na danym śladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko
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przesunięte w kierunku podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się. Po usunięciu ziemi
urodzajnej z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w ten sam sposób ziemię urodzajną z drugiej połowy.
W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub wykorzystanie jej
odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki transportowe i odwieźć na miejsce hałdowania.
Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mechanicznego jej usunięcia,
to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej
jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z
płaskownika lub desek.
5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej
Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia urodzajna była
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie
terenu składowiska do stanu poprzedniego.
Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i obsiać
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni i
materiałów nieorganicznych.
W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy.
Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów.
5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej
Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach
wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych na
podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska.
Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami należy przedstawić
Inżynierowi.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak roboty
porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o określonej grubości.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena
prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
–
–
–
–
–
–
–
–

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie sprzętu,
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp.,
przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko,
składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu
i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
11. ZAŁĄCZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ
1. Cele usuwania ziemi urodzajnej
Zdjęcie ziemi urodzajnej należy do robót przygotowawczych przy budowie dróg, mających przygotować teren
do wykonania wykopów i nasypów.
Ziemię urodzajną (oraz darninę) usuwa się, gdyż:
a) pod nasypem uniemożliwiałaby związanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku dużego nagromadzenia
mogłaby w miarę butwienia i zmniejszania objętości, powodować osiadanie nasypu,
b) w miejscach wykopu stałaby się niepożądaną domieszką do materiału ziemnego,
c) jest nieodzownym materiałem do umocnienia skarp i rowów i za zdjęciem jej przemawiają względy ekonomiczne
budowy drogi.
Ziemię urodzajną zdejmuje się w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowów odwadniających,
żwirowni, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania również i w innych miejscach.
2. Charakterystyka ziemi urodzajnej
Grubość warstwy ziemi urodzajnej waha się od 5 do 30 cm, zależnie od rodzaju gruntu podłoża i sposobu jego
użytkowania. Zazwyczaj grubość ta wynosi około 20 cm. Grubość warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej określa się na
podstawie ciemniejszej barwy i występujących korzeni. Warstwę roślinną należy zdejmować przed nastaniem mrozów.
Z powierzchni zarośniętych trawą najpierw zdejmuje się darninę, zwykle na głębokość 10 cm, a dopiero
następnie można zdjąć pozostałą pod spodem warstwę ziemi urodzajnej. Jeśli w czasie robót przygotowawczych usuwa
się krzewy to należy uwzględniać, że połączone to jest z utratą ziemi urodzajnej, która zmieszana z gałęziami krzewów
nie nadaje się do użycia, bowiem oddzielenie jej od krzewów nie zawsze jest opłacalne.
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3. Sposób usuwania ziemi urodzajnej
Ręczne zdjęcie ziemi urodzajnej można stosować wyjątkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia robót jest
niewielka lub istnieją przeszkody w stosowaniu sprzętu mechanicznego. Narzędziem do ręcznego odspojenia i
odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel prostokątny lub zaokrąglony, a środkiem przewozu są zwykłe
taczki. Jeden robotnik w ciągu 8 godzin może usunąć i odrzucić w bok na odległość do 3 m do 50 m2 ziemi urodzajnej
grubości 15 cm.
Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, której wydajność eksploatacyjna przy
grubości warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m2/h. Przy stosowaniu równiarki do zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej
należy się liczyć ze znacznie mniejszymi wydajnościami od wydajności spycharki.
4. Formowanie zwałów
Zdjęta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna być składowana w zwałach położonych w pobliżu
budowanej drogi lub w miejscach bardziej odległych, nie kolidujących z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania
ziemi urodzajnej przez spycharkę przedstawiono na rysunku 1.
Rys. 1. Schemat zdjęcia ziemi urodzajnej za pomocą spycharki z przesunięciem jej na zwały
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKŁ 1979)

26

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP............................................................................................................................ 28
2. MATERIAŁY (GRUNTY) ............................................................................................ 29
3. SPRZĘT .......................................................................................................................... 30
4. TRANSPORT ................................................................................................................. 30
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................ 31
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................ 32
7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................... 33
8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................... 33
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................... 34
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................. 34

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych dotyczących: przebudowa drogi leśnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów drogowych,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is =
gdzie:
ρd ρds -

ρd
ρ ds

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:
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U =
gdzie:
d60 d10 -

d 60
d 10

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

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
E
I0 = 2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany
z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z
dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez
uprawnioną jednostkę.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

1

Jednostki

niewysadzinowe
− rumosz
niegliniasty
− żwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek drobny
− żużel
nierozpadowy

Rodzaj gruntu

Grupy gruntów
wątpliwe
− piasek pylasty
− zwietrzelina
gliniasta
− rumosz
gliniasty
− żwir gliniasty
− pospółka
gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
− glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła,
glina pylasta
zwięzła
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe

−
−

−
−

2

3
4

Zawartość
cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

%

m

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie
układanego materiału.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
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transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń.
Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +
1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm.
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.
5.6. Układanie geosyntetyków
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli
dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków
należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych
występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania
powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni.
Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami.
Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć
gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
Pomiar szerokości dna
rowów
Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego
powierzchni korpusu lub dna
rowu
Badanie zagęszczenia gruntu

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2
3

4
5
6
7

8

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na
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1000 m2 warstwy
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3
cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać
przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01
pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem wykopów podczas: przebudowa drogi leśnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1., w szczególności podczas wykonywania robót
ziemnych przy odtwarzaniu rowów bocznych.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
wykopów w tym profilowanie i odmulenie rowów i przepustów..
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia
od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.
1.4.2
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6
Wykop liniowy – wykop dla montażu instalacji podziemnych
1.4.7
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją
nawierzchni do głębokości przemarzania.
1.4.8
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu
budowli, w której właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i
eksploatację budowli.
1.4.9
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i
nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
1.4.10
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona
wg wzoru:
Is = ρd / ρds.
w którym:
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona

wg wzoru:
U = d60 / d10
w którym:
U – wskaźnik różnoziarnistości
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00
2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
2.1. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Lp.
1

Wyszczególnienie
Jednostki
właściwości
−

Rodzaj gruntu

−
−
−
−
−
−

niewysadzinowe
rumosz
niegliniasty
żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel
nierozpadowy

−
−
−
−
−

Grupy gruntów
wątpliwe
piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz gliniasty
żwir gliniasty
pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
− glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła, glina pylasta
zwięzła
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe

−
−
−
−

2

3
4

Zawartość
cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

%

m

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Zakłada się, że grunty uzyskane podczas wykonywania wykopów zostaną wykorzystane do
wbudowania w nasypy za wyjątkiem gruntów nie nadających się tzn. humusu, torfów oraz gruntów
plastycznych.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę
jakości gruntu w wykopach. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez
Wykonawcę tak wykażą, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony przez
Wykonawcę na odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. Zapewnienie terenów na odkład należy do
obowiązków Wykonawcy i powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo
na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót
ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Plac Budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
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zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na Placu Budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera.
4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. Wykonanie Robót

5.1. Wykonanie wykopów
5.1.1. Zasady ogólne
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji
Inżyniera. W PZJ Wykonawca uwzględni szczególne warunki wodne i geologiczne występujące na
terenie robót.
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w
niniejszej STWiORB. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w
całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera,
który podejmie decyzję dotyczącą kontynuacji robót.
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi
skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje
Wykonawca.
5.2. Rowy
Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z
Dokumentacją Projektową i STWiORB. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od
wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Wykopy muszą uwzględniać projektowane elementy
ubezpieczenia dna i skarp Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
5.3. Odkład
Grunty z wykopów, nie nadające się do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład. Lokalizację
odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.
Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z
otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być pokryte ziemią urodzajną.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypów. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych
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czynności w całości obciąża Wykonawcę.
6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00
6.1. Założenia ogólne
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i
wymaganych niniejszą STWiORB i PZJ.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3.
6.3. Dokładność wykonania robót
Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych:
Lp.
1

2

3

4

5
6

Część budowli
Podłoże nawierzchni:
–
nierówności powierzchni*)
–
pochylenie poprzeczne powierzchni
– niweleta powierzchni
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):
–
oś korpusu drogowego (odchyłka w planie)
–
szerokość górnej powierzchni
–
nierówności powierzchni*)
–
pochylenie poprzeczne górnej powierzchni
–
niweleta górnej powierzchni
–
pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych
Skarpy:
– pochylenia 1:m
– nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
– nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)
Rowy:
– szerokość
rzędne profilu dna
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm
Dokładność wg STWiORB dla poszczególnych budowli
*)
Nierówności mierzone łatą 3 m

Jednostka

Dokładność

cm
%
cm

±3
± 0,5
+ 0, - 2

cm
cm
cm
%
cm
%

±5
±10
±3
±1
+ 0, - 2
±1

% pochylenia
cm
cm

± 10
± 10
±5

cm
cm
cm

+5
+ 1, - 3
±5

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są:
- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,
- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład,
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.
8. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.
Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
− wszelkie koszty związane z tymczasowym składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami składowania,
likwidacja składowiska, doprowadzenie stanu składowiska do poprzedniego stanu, koszt
ewentualnych odszkodowań;
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie badań gruntów,
– wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp
– transport gruntu do miejsca wbudowania na wymaganą odległość lub transport gruntu na
tymczasowe składowisko,
– koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów,
– zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych,
mechanicznych, itp.
– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
– zagęszczenie powierzchni wykopu,
– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu
zastabilizowania skarp,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
– monitoring wód gruntowych,
– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w
dostosowaniu do warunków na placu budowy,
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem gruntu,
− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu.
Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład obejmuje:
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie badań gruntów,
wykonanie wykopu,
koszt doprowadzenie gruntu podłoża do wymaganych parametrów,
zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych,
mechanicznych, itp.
– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
– zagęszczenie powierzchni i dna wykopu,
– koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu
zastabilizowania skarp,
– ubezpieczenia ścian pionowych wykopów liniowych
– wykonanie tymczasowych nasypów dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczających
– załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład Wykonawcy,
zaakceptowany przez Inżyniera,
– uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
– monitoring wód gruntowych,
– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami w
–
–
–
–
–
–
–
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dostosowaniu do warunków na placu budowy,
– wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkładu i

uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu składowania, kosztami
utylizacji, itp.
koszt uporządkowania i rekultywacji terenu.
UWAGA:
Ilości robót ziemnych wykazanych w przedmiarze robót zostały określone na podstawie przekroi
poprzecznych, bez uwzględnienia spulchnienia i zagęszczenia gruntu rodzimego.
9. Przepisy związane

9.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-S-02205
PN-EN 933-8:1999
Zał. A (normatywny)
PN-B-10736.
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Badanie geometrycznych właściwości kruszywa – Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania wskaźnika piaskowego
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

9.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem nasypów w ramach przebudowy drogi leśnej
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
nasypów.
1.4. Określenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych. spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
ρ
IS = d
ρ ds
gdzie: Is - wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12,
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3)
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg wzoru:
d
U = 60
d 10
gdzie: U – wskaźnik różnoziarnistości
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w w D-M.00.00.00
Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00
2.1. Materiały do budowy nasypów
Zgodnie z Dokumentacją Projektową do wykonania nasypów użyty zostanie grunt z wykopów drogowych oraz
grunt pozyskany z dokopów. Sposób zagospodarowania gruntów z wykopów podano w D.02.01.01.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów z dokopów muszą spełniać wymagania określone w
PN-S-02205.

43

45112600-1

D.02.03.01.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00
Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne, walce okołkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.
Do wykonania uzupełnienia poboczy i pasa dzielącego należy tak dobrać sprzęt, aby nie spowodować
uszkodzenia wybudowanej nawierzchni lub prowadzić te roboty wyłącznie ręcznie.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.
5. Wykonanie Robót
5.1. Dokop
5.1.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inżyniera.
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrótszych odległościach.
5.6. Wykonanie nasypów
5.6.1. Zagęszczenie i nośność w podłożu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej
strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia i
nośności, w miejscach gdzie nie projektuje się wzmocnienia podłoża nasypów, jest mniejsza niż
– dla nasypów dla innych dróg objętych opracowaniem:
o o całkowitej wysokości korpusu ziemnego do 1,2m: Is≥0,97 lub E2≥45MPa dla gruntów
niespoistych oraz E2≥30MPa dla gruntów spoistych
o o całkowitej wysokości korpusu ziemnego >1,2m: Is≥0,92 lub E2≥30 MPa dla gruntów
niespoistych oraz E2≥20 MPa dla gruntów spoistych,
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
5.6.2. Ogólne zasady wykonanie nasypów
Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w
niniejszej STWiORB.
5.7. Zagęszczenie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej
szerokości korpusu spełniać wymagania: drogi i ulice o ruchu KR 1-2
– warstwa nasypu do głębokości 1,2 m od niwelety robót ziemnych: Is ≥ 0,97;
– warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m: Is≥0,95
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia
Is≥0,95.
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i
wbuduje nowy materiał.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.1. Założenia ogólne
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać
kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą
STWiORB i PZJ.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.
6.2 Pomiary kształtu nasypu
Obejmują kontrolę:
• prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp,
• szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w
Dokumentacji Projektowej.
6.3. Dokładność wykonania robót
Dokładność wykonania robót podano w STWiORB D.02.01.01.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest:
− 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objętość nasypów będzie mierzona w
metrach sześciennych na podstawie obliczeń z zatwierdzonych przez Inżyniera przekrojów poprzecznych),
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. – Część 8. Ocena zawartości
cząstek drobnych. – Badanie wskaźnika piaskowego
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Geotekstylia i wyroby pokrewne
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego podczas:
przebudowa drogi powiatowej nr 3266L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach powiatowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta
i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych
w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch ciężki
Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciężki

od ciężkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Lp.

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

7

Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm
i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna
być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. 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
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

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

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie podczas rozbudowy drogi

leśnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o grubościach jak
podano w dokumentacji projektowej.
Odcinki z podbudową o poszczególnych grubościach podano w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inżyniera.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków. Zaleca się zastosowanie dodatku piasku naturalnego w celu korekty uziarnienia oraz/lub
właściwości kruszywa. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3
grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy
Przesiew, %, m/m
wymiar sita # w mm

Zalecane rzędne krzywych
granicznych uziarnienia
dla projektowanej rozbudowy drogi
powiatowej

Graniczne rzędne
krzywych granicznych
uziarnienia

31,5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,075

100
79÷100
70÷95
62÷85
50÷75
45÷68
38÷58
25÷42
18÷32
14÷24
8÷15
4÷12
2÷10

100
79÷100
70÷95
62÷85
50÷75
45÷68
38÷58
25÷42
18÷32
14÷24
8÷15
4÷12
2÷12
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2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2
Tablica 2. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla dróg objętych
opracowaniem
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1
2
3
4
5

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

6

7
8
9
10

Wymagania
od 2 do 12
10
40
1
od 30 do 70

Badania wg
PN-B-06714/15
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

50

PN-B-06714/42

35
5
10
1
80

PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/28
PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować
następujące rodzaje sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania:
– zagęszczenie Is≥1,0
– równość warstwy – nierówności nie mogą przekraczać 20mm
– spadki poprzeczne – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%
– rzędne wysokościowe – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +2cm, +0cm.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Projektowane grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w pkt. 1.3.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być
równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is≥1,0 dla
projektowanych dróg.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
5.6. Naprawa warstwy technologicznej
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
układanej na warstwie technologicznej, warstwę technologiczną należy naprawić, aby doprowadzić do
wymaganych parametrów. Metody naprawy ustali Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia
na dziennej działce
podbudowy przypadająca na
roboczej
jedno badanie (m2)
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1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy zgodnie z BN-77/8931-12

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 lub 2, pkt. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
2.2.2

2

800

2

400

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%.
6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od określonego w pkt.
5.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać z częstotliwością jak
podano w tablicy 3 pozycja 8.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

≤ 2,2

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 180 MPa dla projektowanej autostrady A4, łącznic w węzłach
i do MOP-ów, dróg i placów na terenie OUA, drogi dojazdowej do OUA oraz E2≥140 MPa dla pozostałych
dróg.
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:
3∆p
E=
•D
4 ∆s
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa)
∆p – różnica nacisków (MPa)
∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D – średnica płyty (mm)
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą wg BN-64/893102.
6.2.4. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane
losowo w obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna

Minimalna częstotliwość pomiarów
40 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
40 razy na 1 km
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4
5

Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe

6
7

Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

D.04.04.02.

40 razy na 1 km
Pomiar rzędnych wysokościowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
jej krawędziach
usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej
Podczas budowy: w 2 punktach na każdej działce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 800 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 400 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyłki pod łatą 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 100 m.
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacja projektową.
Dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji.
6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrady oraz ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.
6.3.6. Nośność podbudowy
− moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z
podanym w tablicy 4,
Tabela 4. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku wnoś
nie mniejszym
niż, %
80
120

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia IS
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą
nie mniejszy niż
o średnicy 30 cm, MPa
od pierwszego
od drugiego
obciążenia E1
obciążenia E2
1,0
80
140
1,03
100
180

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną
przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkami Kontraktu.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia:
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów,
− transport mieszanki do miejsca wbudowania
− rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu kruszywa w ilości warstw określonych na odcinku
próbnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadków i rzędnych i zagęszczeniem każdej z nich,
− profilowanie,
− zagęszczenie,
− utrzymanie podbudowy,
− dla warstwy technologicznej – naprawa warstwy
− badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16
Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.
PN-B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-B-06714/28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-B-06714/42
Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04
Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
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„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP,
Warszawa 1998 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w ramach budowy drogi leśnej
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
1.4. Określenia podstawowe
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z
optymalną ilością spoiwa hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z
wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka spoiwowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania spoiwa hydraulicznego.
Podłoże gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym- jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
spoiwowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi oraz określeniami
podanymi w D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano wD-M.00.00.00
2.1. Grunty do stabilizacji spoiwem hydraulicznym
Spoiwem hydraulicznym można stabilizować grunty niespoiste, grunty spoiste o granicy plastyczności
mniejszej niż 50% lub grubo okruchowe o spoiwie ilastym. Najlepsze efekty uzyskuje się przy gruntach o
wskaźniku piaskowym SE≤20 oraz zawartości frakcji pyłowo-iłowych ≥20%. Zawartość części
organicznych w gruncie nie powinna być większa niż 5%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji spoiwem hydraulicznym są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Mieszanie gruntu ze spoiwem hydraulicznym odbywa się w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza się
wykonywania mieszania gruntu na miejscu wbudowania.
2.2. Spoiwo hydrauliczne
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement rodzaju CEM III lub CEM II klasy 32,5 spełniający
wymagania PN-EN 197-1 lub inne spoiwa hydrauliczne posiadające aprobaty techniczne do stosowania w
inżynierii komunikacyjnej.
Spoiwa hydrauliczne należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
2.3. Woda
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Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez
zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z
wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z powyższą normą.
2.4. Dodatki ulepszające
Stosuje się dodatki ulepszające po uzyskaniu akceptacji Inżyniera
− wapno wg PN-EN 459-1,
− popioły lotne wg PN-S-96035,
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności producenta.
2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w instalacjach stacjonarnych należy stosować mieszarki,
wyposażone w urządzenia wagowe dla gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz dozator wody,
Do wbudowania mieszanek należy stosować:
− spycharki lub równiarki,
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach
trudnodostępnych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00
4.1. Transport gruntu
Grunt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności.
4.2. Transport spoiwa hydraulicznego
Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
4.3. Transport wody
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to
powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem.
4.4. Transport mieszanki
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody
samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
5. Wykonanie Robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.
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5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów oraz opracowania recepty
i przedstawienia do akceptacji Inżyniera.
Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie R28, wskaźnik
mrozoodporności, max gęstość objętościową mieszanki spoiwowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg
PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw.
5.4. Przygotowanie mieszanki
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą
laboratoryjną.
Zawartość spoiwa hydraulicznego w mieszance nie powinna przekraczać 10% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 6.2.7,
przy jak najmniejszej zawartości spoiwa.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnych z wymaganiami określonymi w punkcie 6,2,7.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilościach określonych receptą laboratoryjną z
uwzględnieniem naturalnej wilgotności gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w
urządzenia do wagowego dozowania gruntu i spoiwa oraz objętościowego dozowania wody.
Minimalny czas mieszania powinien być określony doświadczalnie. Powinien zagwarantować jednorodność
wymieszania składników.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±1% (m/m). Przed
zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.7. Zagęszczanie
Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach. Pojawiające się w czasie zagęszczania
zaniżenia lub rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is≥1,0, określonego wg
BN-77/8931-12. Badanie należy wykonać bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania.
5.9. Pielęgnacja wykonanej warstwy
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
•
skropienie warstwy emulsją asfaltową nie zawierająca kwasu, albo asfaltem 160/220 w ilości
od 0,5 do 1,0 kg/m2,
•
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
•
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
•
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
•
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane przez
Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
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Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
− zaprojektować mieszankę kruszywowo-cementową.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań oraz skład mieszanki gruntowo-cementowej Wykonawca
przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót.
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym powinna być równa wilgotności
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją ±1% (m/m).
6.2.4. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi ulepszonego podłoża. Głębokość
wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.2.5. Zagęszczenie mieszanki
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥1,00
przy oznaczeniu według BN-77/8931-12.
6.2.6. Grubość ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.2.7. Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do
badań należy pobrać z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 szt. (1
seria) dla badania wytrzymałości 7-dniowej należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S96012.
Wytrzymałość na ściskanie próbek
nasyconych wodą (MPa)
po 7 dniach
po 28 dniach

Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

1

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o projektowanej Rm=2,5÷5,0MPa

od 1,6 do 2,2

od 2,5 do 5,0

0,7

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o projektowanej Rm=2,5MPa

Od 1,0 do 1,6

Od 1,5 do 2,5

0,6

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego stopiwem hydraulicznym
o projektowanej Rm=1,5MPa

-

Od 0,5 do 1,5

0,6

2

3

Wskaźnik
mrozoodporności
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W przypadku stosowania cementów dolne granice R7 zaleca się stosować w odniesieniu do cementów klasy
32,5 a górne do cementów klasy 32,5R.
6.2.8. Mrozoodporność warstwy
Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012.
Wskaźnik mrozoodporności dla warstw ulepszonego podłoża powinien wynosić minimum 0,6.
Oznaczanie wskaźnika mrozoodporności warstwy obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów
średnio- i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2% albo gruntów
kwaśnych o pH ≤5.
6.2.9. Badania cementu i innych spoiw hydraulicznych
Odstępuję się od konieczności przeprowadzenia badań dostarczonego spoiwa hydraulicznego, natomiast dla
każdej dostawy należy dołączyć deklarację zgodności z powołanymi normami lub aprobatami technicznymi.
6.2.10. Badania wody
Należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Grubość
Szerokość
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe i
ukształtowanie w planie
Zagęszczenie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
przed odbiorem: nie rzadziej niż 1 raz na 200 m2
20 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
20 razy na 1 km
20 razy na 1 km
Pomiar rzędnych wysokościowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
jej krawędziach. Ukształtowanie osi w planie wg dokumentacji
W 2 punktach na każde 400 m2 warstwy

6.3.1. Grubość
Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1cm.
6.3.2. Szerokość
Szerokość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10cm, -5 cm.
6.3.3. Równość
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 15mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± 3 cm dla autostrady oraz ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną
przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.
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7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, o określonej grubości.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym metodą mieszania
w mieszarkach obejmuje:
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych,
− rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki,
− pielęgnacja wykonanej warstwy,
− zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,
− koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych,
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-3
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
PN-EN 459-1
Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-C-84127
Chlorek wapniowy techniczny.
PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem.
PN-S-96035
Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Badanie wskaźnika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i rodzaje badań.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.05.01.00. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi
leśnej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o grubościach jak
podano w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę wierzchnią nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.00.00.00
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inżyniera.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków, względnie mieszanka tych materiałów.. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń
obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła.
Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy
Przesiew, %, m/m
wymiar sita # w mm

Rzędne krzywych
granicznych uziarnienia
dla pozostałych dróg

31,5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,075

100
79÷100
70÷95
62÷85
50÷75
45÷68
38÷58
25÷42
18÷32
14÷24
8÷15
4÷12
2÷12
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2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.
Tablica 2. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla dróg objętych
opracowaniem
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1
2
3
4
5

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

6

7
8
9
10

Wymagania
od 2 do 12
10
40
1
od 30 do 70

Badania wg
PN-B-06714/15
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

50

PN-B-06714/42

35
5
10
1
80

PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/28
PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować
następujące rodzaje sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania:
– zagęszczenie Is≥1,0,
– równość warstwy – nierówności nie mogą przekraczać 80mm
– spadki poprzeczne – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±2,5%
– rzędne wysokościowe – zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +2cm, +4cm.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
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Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Projektowane grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w pkt. 1.3.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być
równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is≥1,0 dla dróg.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
5.7. Naprawa warstwy technologicznej
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
układanej na warstwie technologicznej, warstwę technologiczną należy naprawić, aby doprowadzić do
wymaganych parametrów. Metody naprawy ustali Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D.00.00.00
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia
na dziennej działce
podbudowy przypadająca na
roboczej
jedno badanie (m2)
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1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy zgodnie z BN-77/8931-12

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 lub 2, pkt. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
2.2.2

1

2000

1

4000

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana raz na każdej dziennej działce
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%.
6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od określonego w pkt.
5.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać z częstotliwością jak
podano w tablicy 3 pozycja 8.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

≤ 2,2

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:
3∆p
E=
•D
4 ∆s
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa)
∆p – różnica nacisków (MPa)
∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D – średnica płyty (mm)
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą wg BN-64/893102.
6.2.4. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane
losowo w obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość nawierzchni
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 40 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
Pomiar rzędnych wysokościowych wg dokumentacji; w osi jezdni i na
jej krawędziach
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7

Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
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usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej
Podczas budowy: w 2 punktach na każdej działce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 200 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyłki pod łatą 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 100 m.
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacja projektową.
Dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji.
6.3.5. Ukształtowanie osi nawierzchni
Kontrola ukształtowania osi nawierzchni w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ± 3 cm.
6.3.6. Grubość nawierzchni
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkami Kontraktu.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni uwzględnia:
−
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
−
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji„
−
prace pomiarowe i przygotowawcze,
−
przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
−
wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów,
−
transport mieszanki do miejsca wbudowania
−
rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu
−
profilowanie,
−
zagęszczenie,
−
utrzymanie nawierzchni,
−
dla warstwy technologicznej – naprawa warstwy
−
badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.
−
koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16
Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.
PN-B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-B-06714/28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-B-06714/42
Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04
Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP,
Warszawa 1998 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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1
1.1

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych i żelbetowych.

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:
−

1.4

nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi z definicjami podanymi w ST-00 pkt 1.4.

1.5

Podstawowe wymagania dotyczące Robót

Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2
2.1

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych
niniejszą ST, są:
−

płyty drogowe żelbetonowe pełne – PDP gat. I,

−

piasek na podsypkę i do zamulania spoin,

−

woda.

2.3

Płyty betonowe i żelbetowe

Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/677503/01 [7] i BN-80/6775-03/02 [8].
2.3.1 Kształt i wymiary płyt betonowych
Kształt i wymiary płyt betonowych podano na rysunku 1.

p - płyta połówka
z - płyta zwykła
i - płyta infuła
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Rys. 1. Kształt i wymiary płyt betonowych
Wymiary płyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary płyt betonowych
Rodzaj

Wymiary płyt, cm

Grubość

płyty

a

b

c

d

e

płyty h,

p

20,0

40,0

-

-

17,1

z

20,0

40,0

34,6

-

-

i

20,0

-

34,6

30,0

-

cm

12,0

2.3.2 Kształt i wymiary płyt żelbetowych
Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych:
−

3,00 x 1,25 x 0,12 m,

−

3,00 x 1,00 x 0,12 m,

−

3,00 x 1,00 x 0,18 m.

2.3.3 Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych i żelbetowych nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicach 2 i 3.
Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
Szczerby i
uszkodzenia

górnej,

ograniczających
powierzchnie górne
(ścieralne), mm

krawędzi i naroży

Gatunek 1

Gatunek 2

2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Gatunek 2

3

4

wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
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Szczerby i uszkodzenia

liczba, max

3

4

krawędzi i naroży

długość, mm, max

20

30

głębokość, mm, max

5

7

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych
Dopuszczalna odchyłka
mm

Rodzaj wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

a, e, h (grub.)

±2

±3

wg rysunku 1

b, c, d

±3

±4

Płyty żelbetowe

długość

± 10

± 16

szerokość

±6

± 10

grubość

±3

±5

Płyty betonowe

2.3.4

Składowanie

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.

2.4

Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-197-1 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.5

Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania spoin przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6

Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [3].

3

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1

Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−

żurawi samochodowych lub samojezdnych,

−

walców ogumionych,

−

równiarek,

−

wibratorów płytowych,

−

ubijaków,

−

zbiorników na wodę.
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4

Transport

4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2

Transport płyt i składowanie

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na
płask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5

Wykonanie robót

5.1

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2

Podłoże

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 1,0.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3

Podbudowa

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić:

• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i
zagęszczone do Is ≥ 1,0,

• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku od
3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją projektową.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4

Podsypka

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i
nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w
sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać przy
zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00.

5.5

Układanie płyt betonowych

5.5.1 Sposób układania płyt
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z dokumentacją
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady układania płyt na prostych i łukach podano w p. 5.5.2 i
5.5.3.
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5.5.2 Układanie płyt na odcinkach prostych
Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe
do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone płyty infuły lub połówki. Płyty kwadratowe
na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi albo rzędami nachylonymi do osi
0
drogi pod kątem 45 z infułami.
5.5.3

Układanie płyt na łukach

Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby
kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w
ten sam sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami
prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku
o
ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45 do stycznych łuku.
5.5.4 Wypełniania spoin
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej
niż na 2/3 wysokości płyty.
5.5.5 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku wypełnienia
spoin zaprawą cementową.
Szczelin dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób, jaki stosuje się przy wypełnianiu
spoin masą zalewową.
W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt sześciokątnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinny
być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane również między nawierzchnią i
krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny
podłużne w odstępach co 5 do 7 m.

5.6

Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych

5.6.1 Układanie płyt
Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym.
Przykładowe sposoby ułożenia płyt w układzie pasowym i płatowym dla dróg o jednym i dwóch pasach ruchu
podano na schemacie poniżej.

Rys.1. Schemat
układania płyt na
drogach o jednym
pasie ruchu
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Rys. 2. Schemat
układania płyt na
drogach
dojazdowych
o
dwóch
pasach
ruchu
Sposób ułożenia
płyt powinien być
zgodny
z
dokumentacją
projektową, SST
lub wskazaniami
Inżyniera.
5.6.2 Wykonanie nawierzchni
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio
ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych.
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.
5.6.3 Wypełnienie spoin
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm.
Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

6

Kontrola jakości robót

6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.
Badania pełne przeprowadza producent płyt.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu:
−

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

−

sprawdzenie kształtu i wymiarów,

−

sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do
2.6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań
materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.

6.3
6.3.1

Badania w czasie robót
Badanie podłoża

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
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6.3.2

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym kilometrowym
2
odcinku drogi lub na każde 6000 m powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości.
6.3.3

Sprawdzenie ułożenia płyt

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej długości
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5 dla płyt betonowych i 5.6 dla płyt
żelbetowych.
6.3.4

Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
−

każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi,

−

każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m placu.

2

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.4 dla płyt betonowych lub
5.6.3 dla płyt żelbetowych.
6.3.5

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej długości budowanego odcinka
lub całej powierzchni placu.
Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z
wymaganiami wg pkt 5.5.5.

6.4

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać
większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementów prefabrykowanych
Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni

Szerokość, cm
Spadek poprzeczny, %
Rzędne nawierzchni, cm
Odchylenie osi nawierzchni w
planie, cm
Grubość podsypki, cm

7
7.1

Nawierzchnia z płyt
betonowych

Nawierzchnia z płyt
żelbetowych

±5

+ 10 i - 5

± 0,5

± 0,5

+1i-2

+1i-2

±5

± 10

± 1,5

±3

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2

Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) nawierzchni z płyt betonowych lub żelbetowych.
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8
8.1

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża lub podbudowy,

−

wykonanie podsypki.

9
9.1

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2

Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m nawierzchni z płyt betonowych obejmuje m.in.:
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−

oznakowanie robót,

−

przygotowanie podłoża lub podbudowy,

−

wykonanie warstwy odsączającej wg ST D-07.04.02.01 przed wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych,

−

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wg ST D-07.04.01.01 przed wykonaniem warstwy
odsączającej,

−

wykorzystanie materiałów z rozbiórki drogi,

−

wykonanie podsypki,

−

ułożenie płyt,

−

wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

−

pielęgnację nawierzchni,

−

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy związane
10.1 Normy
1. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

2. PN-B-197-1

Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.

3. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

4. BN-69/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01

Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

parkingów
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8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe

parkingów

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

parkingów

10. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

11. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNCZNE
06.00.00.
Roboty wykończeniowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem plantowania skarp korony drogi w ramach remontu drogi leśnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp nasypów
dojazdów przez humusowanie i obsianie i obejmują :
- ręczne plantowanie skarp nasypów pod humusowanie;
- humusowanie skarp nasypów wraz z obsianiem traw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.
1.4.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.
1.4.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).
1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są:
− nasiona traw,
− szpilki, paliki i pale,
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o
drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9].
2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste,
ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców gładkich i żebrowanych,
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
− wibratorów samobieżnych,
− płyt ubijających.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać
poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na powierzchni
skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod
kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić
przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny
lub jesieni.
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez ich uprzedniego
humusowania, w niżej podany sposób:
− powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą słomą w ilości
ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 g/m2;
− powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności
świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104
2. PN-B-11111
3. PN-B-11113
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-B-14051
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
BN-88/6731-08
BN-65/9226-01

Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Krawężniki i obrzeża betonowe
Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawa cementowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Kołki faszynowe
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10.2. Inne materiały
12. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z budową przepustów pod zjazdami podczas budowy drogi leśnej
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
przepustów z rurą PEHD o średnicy wewnętrznej 500 mm pod zjazdami. Lokalizacja przepustów pod zjazdami
– zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz określeniami zamieszczonymi w D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M.00.00.00
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00
2.1. Rury PEHD
Do wykonania przepustów stosować rury z PEHD o średnicy wewnętrznej 400mm (rury strukturalne o
podwójnej ściance o sztywności obwodowej SN≥ 6 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1.
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał
obcych. Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami).
Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:
- nazwę producenta
- nazwę typu rury
- symbol surowca
- średnicę zewnętrzną i wewnętrzną,
- sztywność obwodową,
- numery norm,
- znak jakości
- datę produkcji.
Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało
pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych
lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie
mniejszej niż 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione
przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie
powinna przekraczać +30oC.
Uwaga: Do wykonania przepustów pod zjazdami Projektant dopuszcza zastosowanie innego rodzaju
materiału pod warunkiem, że będą spełniały takie same wymogi wytrzymałościowe jak dla
przepustów z rur PEHD.
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00
Montaż i cięcie rur – ręcznie.
Do zagęszczania koryta, ławy fundamentowej i zasypki należy użyć sprzętu jak w ST D.02.03.01.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00
4.1. Transport materiałów
Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej
niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym
w miejscach stykania się wyrobów ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). Pierwszą warstwę rur
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające
boczne ściany skrzyni samochodowej.
Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych
krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC. Szczególną ostrożność należy
zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość
co najmniej 0,75 R (W).
Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport wody do betonu przewoźnymi zbiornikami na wodę.
Transport materiałów dla wykonania studni rewizyjnej wg STWiORB D.03.02.01.
5. Wykonanie Robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Dno wykopu powinno być wyrównane i zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
Is≥0,97
5.2. Wykonanie przepustu z rur PEHD pod zjazdem
Na wyrównanym i zagęszczonym podłożu ułożyć warstwę podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5
o grubości łącznej 20cm (15cm + 5cm). Dolna warstwa grubości 15cm powinna być zagęszczona do wartości
wskaźnika zagęszczenia 0,98. Górna warstwa podsypki o grubości 5cm powinna być luźna, aby rura mogły
swobodnie się w niej zagłębić, ma być zagęszczona do wartości wskaźnika zagęszczenia 0,9 wg Proctora.
Na wlotach i wylotach rury PEHD przycinać skośnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury PEHD łączyć za
pomocą firmowych kształtek.
5.5. Zasypka
Obsypanie rur wykonywać gruntem warstwami o grubości 20cm każda i zagęszczać ubijakami ręcznymi do
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥ 1,0.
W przypadku płytkiego posadowienia rur tj. gdy odległość liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji
nawierzchni wynosi mniej niż 0,3 m, zasypać je gruntem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa.
Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem podano w STWiORB D.04.05.01.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M.00.00.00
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
−
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
−
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Kontrola wykonania poszczególnych Robót powinna być zgodna z warunkami podanymi w STWiORB
D.03.01.02, D.03.02.01 oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej i zaleceniami producenta.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w D-M.00.00.00
7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiarową jednostką wykonania jest 1 m (metr) przepustu pod zjazdem,
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu.
Cena wykonania przepustu pod zjazdem obejmuje:
– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– wykonanie wykopów,
– przygotowanie podłoża,
– wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego grubości 25cm,
– ułożenie rur wraz z ich połączeniem,
– przygotowanie mieszanki gruntowo-cementowej
– wykonanie umocnienia wlotów i wylotów mieszanką gruntowo-cementowej
– obsypanie przepustu i zagęszczenie nasypu,
– umocnienie skarp przy przepustach płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej grubości 5cm.
– wykonanie badań i pomiarów.
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych,
– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 12666 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu
PN-B-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-11104
Materiały kamienne. Brukowiec
PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – wyd. „Transprojekt” Warszawa
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