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D-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót .
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi .
1.4.
Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i
projektantem.
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną,
jakości materiałów oraz robót.
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.20. 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.
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i związanych z nią urządzeń 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.
1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych
przez korpus drogowy.
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.
1.4.35. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Strona 4

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty
kontenerowej

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.6.
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, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
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.
1.7.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
1.7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora projektu stanowią część umowy, a wymagania określone 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 „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczonych elementów w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora projektu, który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca Wykona zabezpieczenie terenu budowy poprzez ogrodzenie tymczasowe, chyba że
Inwestor odstąpi od tego.
1.7.3. 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
1.7.4. Ochrona przeciwpożarowa
Nie dotyczy
1.7.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Wykonawca 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.
1.7.6. 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 Inwestora projektu i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu 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.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał
Inwestora. Inwestor może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
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za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora
projektu.
1.7.8. 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 niespełniających 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.
1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora
projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora projektu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora projektu.
1.7.11. 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 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
Inwestora projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.7.12. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora projektu i
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
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2.
MATERIAŁY
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
Dopuszcza się zastosowanie uziarnienia ciągłego 0-3,15mm dla dolnych i górnych warstw
konstrukcyjnych
Dopuszcza się zastosowanie cementu R, N – niskoalkaicznego NA klasy min 42,5
2.2.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inwestora projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odmową przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora projektu.
2.4.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą
być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inwestora projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3.
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 SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora projektu;
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestorowi.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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4.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umową.
5.
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inwestora projektu.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia 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
Inwestorowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury.
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
6.6.
Dokumenty budowy
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 [2] 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/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inwestora 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 Inwestora projektu,
 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
Inwestorowi do ustosunkowania się.
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Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 24 w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na
życzenie.
7.
OBMIAR ROBÓT – RYCZAŁT.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy..
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4.
Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
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 Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i dodatkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.
PZJ,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn.
zm.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z późn. zm.).
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D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
c) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,
d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
f) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2.
Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt
4.
4.2.
Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do
7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4.
Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5.
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 wyznaczania 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 i wykopów o
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
5.6.
Wyznaczenie położenia obiektów mostowych
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
h) wytyczenie osi obiektu,
i) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności
przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
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6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2.
Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.
8.2.
Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja i wytyczne techniczne O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z
1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998 r.
2. Instrukcja i wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z
1983 r.). czwarte 1986 r.
3. Instrukcja i wytyczne techniczne G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą
z 1983 r.). czwarte 1988 r.
4. Instrukcja i wytyczne techniczne G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 r.
5. Instrukcja i wytyczne techniczne G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze
zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 r.
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D-01.02. 02 –ZDJĘCIE WARSTWY WĘGLA/GRUNTÓW ORGANICZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy węgla/gruntu organicznego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy węgla/gruntu organicznego nie
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:
 równiarki,
 spycharki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego
użycia, należy stosować:
 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
 łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport węgla/gruntu organicznego
Węgiel/grunt organiczny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości,
warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z węgla/gruntu
organicznego
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5.2. Zdjęcie warstwy węgla/gruntu organicznego
Warstwa węgla/gruntu organicznego powinna być zdjęta z przeznaczeniem do utylizacji.
Grubość zdejmowanej warstwy węgla/gruntu organicznego (zależna od głębokości jego
zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego
stanu występowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
węgla/gruntu organicznego 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) zdjętej warstwy węgla/gruntu organicznego
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką:
 warstw nawierzchni jezdni, zjazdów
 krawężników, obrzeży i oporników,
1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 koparki.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub
wskazanych przez Inżyniera.
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

Strona 19

Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty
kontenerowej

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub
przez Inżyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić
warunki określone w SST D-05.03.11 „Recykling”.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez
Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z
wymaganiami określonymi w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01 „Roboty
ziemne. Wymagania ogólne”.
7.
OBMIAR ROBÓT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.
10.
10.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3.

PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4.

PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

5.

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

6.

PN-H-93401

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7.

PN-H-93402

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8.

BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym

9.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
przebudowy dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
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, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót
drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

Is 

d
 ds

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
3
(Mg/m ),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
3
(Mg/m ).
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U 

d 60
d 10

D--02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE

Strona 21

Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty
kontenerowej

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

I0 

E2
E1

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].
1.4.18. 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].
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 „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 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.
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-EN-963:1999 [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

Grupy gruntów

Jednost
ki

niewysadzinowe









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

wątpliwe




wysadzinowe

mało wysadzinowe
glina
piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła,
piasek pylasty
ił, ił piaszczysty, ił
zwietrzelina
pylasty
gliniasta
bardzo
rumosz gliniasty
wysadzinowe
żwir gliniasty
piasek gliniasty
pospółka gliniasta pył, pył piaszczysty
glina
piaszczysta,
glina, glina pylasta
ił warwowy

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm

%

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3

Kapilarność bierna
Hkb

m

 1,0

 1,0

 1,0

4

Wskaźnik
piaskowy WP

 35

od 25 do 35

 25





3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
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-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 transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
D--02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE
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4.3.
Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetyków były wykonywane w sposób niepowodujący 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-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 + 3 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.
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.
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.
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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-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
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3.
Badania do odbioru korpusu ziemnego – inwentaryzacja geodezyjna
6.3.1. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10
cm.
6.3.2. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 3 cm lub +2 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3
cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.7. 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 +2 cm.
6.3.8. 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 PNS-02205:1998 [4].
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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.
7.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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.
10.
10.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993

Geotekstylia – Terminologia

6. PN-EN-963:1999

Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą

9. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4.
Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z
dokumentacja projektową i SST.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2.
Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
7.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
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9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.03.01 – SĄCZKI PODŁUŻNE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania ogólne dla robót związanych z ułożeniem sączków
podłużnych
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem
sączków podłużnych o wymiarach i zgodnej z dokumentacją projektową w zakresie zgodnym z
Dokumentacją Projektową oraz Przedmiarem Robót.
1.4. Określenia podstawowe
Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.
Studzienka drenarska - studzienka drenarska kontrolna, z osadnikiem zlokalizowana na ciągu rur
drenarskich.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia przedostającej się wody do systemu drenażowego.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".
1.5. Określenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne".
2.1. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:
- rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub z otworami (ceramiczne, z tworzyw sztucznych, betonowe,
kamionkowe, itp.)
- materiał filtracyjny
- geowłóknina
- wyloty drenów do rowów
- studnie drenażowe
2.2. Ceramiczne rurki drenarskie
Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12000; mieć kształt walca lub prawidłowego
graniastosłupa wielobocznego. Grubość ścianki na obwodzie powinna być jednakowa dla każdej rurki.
2.3. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych
Przewiduje się zastosowanie rurek drenarskich o sztywności obwodowej min. 4 kN/m2
Rurki drenarskie z PCV powinny odpowiadać PN-C-89221 tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi.
D-03.03.01 – –SĄCZKI PODŁUŻNE
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Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego PP, kształtki i złączki oraz cały system powinny odpowiadać PN-EN 1852-1
i PN-EN 1852-1/A1.
Zaleca się stosowanie rurek drenarskich owiniętych geowłókniną.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób
umożliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i
resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów.
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Wielkość szczelin w
rurkach drenarskich powinna być mniejsza od najmniejszej grubości ziaren w materiale filtracyjnym.
Rurki drenarskie pełne PP lub PCV-U pełne o sztywności obwodowej min. 4 kN/m2 lub min. 8kN/m2 w przypadku
posadowienia pod drogą. Na wylotach rury pełne wyposażone w kratkę zapobiegającą przedostawaniu się
do środka zanieczyszczeń lub drobnych gryzoni.
2.4. Rurki drenarskie z innych materiałów
Rurki drenarskie betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-67/6744-08.
Rurki drenarskie kamionkowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 295-1.
2.5. Materiał filtracyjny
Do wykonywania drenaży należy stosować kruszywa - żwir płukany frakcji 4/32mm lub 8/16mm o wskaźniku
wodoprzepuszczalności 8m/dobę. Kruszywo filtracyjne powinno spełniać wymagania PN-EN 13242. Żwiry
nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.
Podsypkę pod rurki drenarskie oraz zasypkę powyżej warstwy filtracyjnej należy wykonać z kruszywa drobnego
(piasku) odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia
GF85).
2.6. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być odporna 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 geowłóknin powinny być zgodne z PN-EN ISO 10320.
Minimalne wymagania dla geowłókniny:
- współczynnik filtracji prostopadłej do płaszczyzny geowłókniny kV przy obciążeniu 2 kPa: > 20* 10-4
m/s
- wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż > 10kN/m, w poprzek >12kN/m
odporność na przebijanie w warunkach badania CBR: > 1,5kN
2.7. Studnie drenarskie
Studnie drenarskie z tworzyw sztucznych PP lub PEHD DN400mm z osadnikiem głębokości min. 50cm, z
rur karbowanych, z włazem żeliwnym kl. D400 i stożkiem betonowym. Dno studni wypełnione betonem
C35/35 grubość warstwy min. 30cm od dna osadnika. Dla studzienek jak i innych materiałów wymagana
jest deklaracja zgodności. Studnie zgodne z normą PN-EN 13598-2:2016-09, posiadające Aprobatę
techniczna IBDiM.
2.8. Wyloty drenażu do rowów drogowych
Prefabrykowane wyloty zgodne z KPED karta 1.20 i dokumentacją projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 3.1.
Sprzęt do wykonania drenaży
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- koparek do kopania rowków drenarskich,
- koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
- układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków,
- wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu
ułożenia w nich rurek drenarskich,
- innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB , można korzystać z dowolnych środków
transportowych zapewniających bezpieczeństwo transportowanym materiałom.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5.1. Wykonanie drenażu- roboty przygotowawcze
Konstrukcję drenaży stanowi bryła odpowiedniego kruszywa w geowłókninie wraz z zasypkami układana w liniowym
wykopie o ścianach pionowych ze spadkiem w kierunku wlotu do rowu drogowego.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oznakowania poziomów makroniwelacji a następnie wytyczenia
osi drenaży co trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. Wysokościowe usytuowanie drenażu zgodnie z dokumentacją projektową, a ewentualne
rozbieżności z dokumentacją należy przekazać Inżynierowi dla podjęcia decyzji.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych obudowane lekkimi szalunkami stalowymi z
rozparciem. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie oraz mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy należy
rozpoczynać od wlotu do kanału dla zapewnienia odpływu wody oraz po wykonaniu makroniwelacji.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu a przede wszystkim możliwościami
wynikającymi z warunków hydrogeologicznych. Ubezpieczanie ścian szalunkami należy prowadzić w
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być z posegregowany na humus z darniną do
pozostawienia i wbudowania lub rozplanowania a pozostały wywieziony przez Wykonawcę na odkład na
miejsce uzgodnione z Inżynierem. Wykonane ubezpieczenia ścian wykopów, w miarę postępu robót mają
być wyciągane z wykopów i przenoszone na nowe miejsce do zastosowania.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże drenażu stanowić będzie podsypka piaskowa o grubości min. 10cm. Przed ułożeniem podsypki dno rowu
oczyścić tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień.
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich.
5.4. Montaż drenażu
Zachowanie spadku podłużnego musi być sprawdzone przed wypełnieniem wykopu.
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa
osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu
zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową)
w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Geowłókniny mogą być zastosowane do:
- owinięcia przewodu dziurkowanego,
- zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,
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- owinięcia kruszywa.
Po zmontowaniu odcinka roboczego zasypywać wykop kruszywem filtracyjnym, które należy zagęszczać warstwami
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95 co stanowi Evd ≥ 25, używając sprzętu ręcznego oraz
zagęszczarek. Żwir, po zagęszczeniu musi przykrywać zwornik rury drenarskiej warstwą grubości
minimum 20cm i ma być zwinięty geowłókniną z zakładem.
Po zamknięciu bryły żwirowej geowłókniną wykop zasypywać piaskiem zagęszczanym mechanicznie o wskaźniku
zagęszczenia Is≥0,98. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem nieprzepuszczalnym.
W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. Dopuszcza się badanie
zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla Is≥0,95 - Evd ≥ 20
Wymagania dla Is≥0,97 - Evd ≥ 25
Wymagania dla Is≥0,98 - Evd ≥ 30
Wymagania dla Is≥1,00 - Evd ≥ 35
5.5. Montaż studzienek drenażowych
Podłoże wykopu wykonanego z zachowaniem zasad wg ST D-02.01.01 należy wyprofilować i dogęścić.
W przypadkach tego wymagających, ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obsuwaniem ziemi.
W razie konieczności, na czas prowadzenia robót należy zapewnić odwodnienie wykopu.
Studnie drenarskie należy wykonać z rur karbowanych PP lub PVC DN 400 z osadnikiem 0,5m. Studnię
należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 10cm, wyprofilowanej i zagęszczonej do wskaźnika
zagęszczenia Is≥0,98.
Obsypkę studni wykonać piaskiem, w warstwach gr. max. 30cm, z zagęszczeniem do wskaźnika
zagęszczenia zależnego od położenia warstwy wzgl. powierzchni robót ziemnych.
Połączenie rurek drenarskich oraz przykanalika odprowadzającego wodę ze studni drenarskiej należy wykonać jako
szczelne, z zastosowaniem złączek i uszczelek systemowych. Wylot ze studzienki powinien być obniżony
w stosunku do wlotu o około 3 ÷ 5 cm Studzienki powinny posiadać osadnik o głębokości 20 ÷40 cm
5.6. Wyloty drenażu do rowu
W miejscach wyprowadzenia rur drenarskich do rowu należy wykonać wyloty żelbetowe prefabrykowane adaptowane
wg KPED karta 01.19.
Przed ustawieniem wylotu należy ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu C8/10. Ustawić prefabrykat, dostosować
wylot rury do otworu w ścianie prefabrykatu, wykonać izolację przez posmarowanie ścian lepikiem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża,
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-

badanie odchylenia osi drenażu,
badanie odchylenia spadku drenażu,
badania dostarczonych materiałów przez porównanie parametrów i oznakowań jakich należy wymagać
od dostawcy z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej oraz atestów,
badanie wskaźników zagęszczenia kruszywa wypełniającego drenaż i zasypek,
sprawdzenie prawidłowości zakładów i spięcia geowłókniny,
sprawdzenie rzędnych odbiornika i wylotów,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
wskaźnik zagęszczenia wypełnienia drenażu określony w dwóch miejscach na długości 100m powinien
być zgodny z pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z kontraktem – uzgodniony/zatwierdzony Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS).
Jednostką obmiaru prac jest mb / kpl.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".
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
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W zakresie kompletu lub metra bieżącego prac objętych niniejszą Specyfikacją mieszczą się roboty
wymienione poniżej.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu.
W zakres wykonania drenażu wykonane będę następujące czynności:
- wykop
- kontrola wykopu
- montaż instalacji
- kontrola instalacji
- zasypanie instalacji
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

2. PN-EN 295-1
Systemy rur kamionkowych w
Część1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń

sieci

drenażowej

i

kanalizacyjnej

–

3. 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.
4. PN-EN 1852-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
5. PN-EN 1917
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe
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6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
7. PN-EN ISO 10320
8. PN-B-06251

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania.

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

9. PN-B-10736
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
10. PN-B-12000

Rurki drenarskie ceramiczne.

11. PN-C-89221
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)
12. BN-67/6744-08 Rury betonowe
10.2. Inne dokumenty
13. Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane w 1994r przez Polską
Korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji.
14. "Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych" wydany przez TRANSPROJEKT Warszawa.
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D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
Nie występują.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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.
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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.
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)
Minimalna wartość Is
dla:
Strefa korpusu

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

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.
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.
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6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania w czasie robót
6.2.1. Pomiary geodezyjne
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 BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 30 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
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
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%.
7.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-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.
10.
10.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą

4.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

5.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.02.01
–
NIEZWIĄZANYCH
1.
1.1.

WARSTWAMROZOOCHRONNA/ODSĄCZAJĄCA

Z

KRUSZYW

WSTĘP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWiORB
mrozoochronnej/odsączającej

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

warstwy

1.2.
Zakres stosowania STWiROB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana, jako
Dokument Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STWiROB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej/odsączającej zgodnie z zakresem wg Dokumentacji
Projektowej oraz Przedmiarem robót.
1.4.
1.4.
Określenia podstawowe
Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami oddziaływania mrozu.
Warstwa odsączająca- warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną
lub w przypadku występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednio nad nią. Warstwa ta
charakteryzuje się wystarczającą wodoprzepuszczalnością po zagęszczeniu.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
1.5.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania warstwy mrozochronnej/odsączającej
2.1.1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wykonania mieszanek niezwiązanych do warstwy
mrozochronnej/odsączającej zgodnie z WT-4-2010 Mieszanki niezwiązane punkt 1 i Tablicy 1 Wymagania
wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych – dla ulepszonego podłoża oraz zgodnie z Tablicą 1
(STWiORB)
Tablica 1 Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do
warstwy mrozoochronnej/odsączającej
Rozdział
w PN-EN

Właściwości

13242:2004

4.1-4.2
4.3.1
4.6

Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym *

4.7

Jakość pyłów

5.3
5.4

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-8
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział7,8 albo 9
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Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie
mrozoochronnej/odsączającej KR1-KR7
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
GC 80/20; GF 80; GA 75

Odniesieni
e do tablicy
w PN-EN
13242

Tab. 1
Tab. 2

fDeklarowana
Tab. 8
fDeklarowana
Właściwość nie badana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagań w p. 2.2 WT-4 2010
LA>30
Deklarowana
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Rozdział
w PN-EN

Właściwości

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie
mrozoochronnej/odsączającej KR1-KR7

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7,8 albo
9 (w zależności od frakcji)
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 17441:1998 rozdział 19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.1
Rozpad żelazowy w żużlu wielkopiecowym kawałkach
wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2

Wcm NR
WA242**)

13242:2004

5.5
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

6.4.4

Zanieczyszczenia

7.2
7.3.3
Załącznik C

Załącznik C
podrozdział
C.3.4

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PNEN 1097-2
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
1367-1
Skład materiałowy

Istotne cechy środowiskowe

V5

Odniesieni
e do tablicy
w PN-EN
13242

Tab. 14

Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska
wg odrębnych przepisów
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy
SBLA Deklarowana
-skały magmowe i przeobrażone:F4
Tab. 18
-skały osadowe F10
deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

*)łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w krzywych granicznych wg rys.1-5
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw z recyklingu i kruszyw pochodzenia pohutniczego.
2.1.2. Woda
Do zraszania kruszyw należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na
mieszankę kruszyw, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008
2.1.3. Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej do wykonania warstwy mrozochronnej/odsączającej.
Mieszanka kruszyw powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zachowania
jednakowych właściwości i spełniała wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010 pkt 2.2 i
Tablica 6 dla ulepszonego podłoża oraz zgodnie z Tablicą 2 (STWiORB)
Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek do warstwy mrozoochronnej/odsączającej
Rozdział
w PNEN
13285
4.3.1
4.3.2.
4.3.3.
4.4.1
4.5
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Właściwość
Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF
Zawartość nadziarna: kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co
najmniej
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie
mrozoochronnej/odsączającej
KR1-KR7

0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5
UF9
OC90
Krzywe uziarnienia wg rys.1-5
35

Tab. 4
Tab. 2
Tab. 4 i 6
Tab. 5 i 6
-

Deklarowana

-

F10

-

Warstwa mrozoochronna i

-
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4.5

4.5

zagęszczenia Is=1,0
i moczeniu w wodzie 96h. wg normy PN-EN 13286-47
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora do
wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0; współczynnik filtracji k,
co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m)
wilgotności optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy środowiskowe

odsączająca ≥35

≥0,0093

-

70-100

-

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

*)Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN
13286-2.

Mieszanki niezwiązane do warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinny spełniać wymagania podane w
WT-4 2010 Wymagania Techniczne punkt 2.
Ponadto należy użyć materiału niewysadzinowego o następujących cechach:
 Zawartość ziaren poniżej 0,063mm nie więcej niż 9% (UF 9), wg PN-EN 933-1
 wskaźnik piaskowy SE4 ≥ 35 (bez pięciokrotnego zagęszczania), wg PN-EN 933-8
 kapilarność bierna < 1,0 m, wg PN-60/B-04493
 współczynnik filtracji k≥8 m/d, wg BN-76/8950-03* (dotyczy warstwy odsączającej)
Zawartość pyłów
Maksymalna
zawartość
pyłów
<0,063mm
w
mieszankach
kruszyw
do
warstwy
mrozoochronnej/odsączającej powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów
należy określać wg PN-EN 933-1.
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <0,063mm w mieszankach kruszyw do
warstwy mrozoochronnej/odsączającej.
Zawartość nadziarna
Określona wg PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 2.
Uziarnienie
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria GV), o wymiarach ziaren od 8 do
31,5mm, przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej, muszą spełniać wymagania przedstawione na rys.
1-5. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tym rysunku.

Rys. 1 Mieszanka kruszyw 0/8 do warstw mrozoochronna/odsączająca
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Rys. 2 Mieszanka kruszyw 0/11,2 do warstw mrozoochronna/odsączająca

Rys. 3 Mieszanka kruszyw 0/16 do warstw mrozoochronna/odsączająca

Rys. 4 Mieszanka kruszyw 0/22,4 do warstw mrozoochronna/odsączająca

Rys. 5 Mieszanka kruszyw 0/31,5 do warstw mrozoochronna/odsączająca
Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej/odsączającej odnośnie
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE) oraz wodoprzepuszczalności warstw z mieszanek kruszyw. (tylko dla
w. odsączającej)
Warstwa ta powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 albo Is=1,03, powinna charakteryzować się
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wodoprzepuszczalnością mierzoną współczynnikiem filtracji k> 8 m/dobę (>0,0093 cm/s). (tylko dla w.
odsączającej)
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania warstwy mrozochronnej/odsączającej powinny
spełniać wymagania dotyczące nie przenikania cząstek pomiędzy warstwą mrozochronną/odsączającą oraz
podłożem, zgodnie z zależnością:
D 15
5
d 85
w której:
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z której
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa mrozoochronna/odsączająca,
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podłoża.
Jeżeli warunek przenikania cząstek między warstwą mrozoochronną/odsączającą oraz podłożem nie może
być spełniony, to należy ułożyć warstwę odcinającą, spełniającą powyższy warunek, lub odpowiednio
dobraną geowłókninę lub geotkaninę. Ochronne właściwości geowłókniny/geotkaniny przeciw przenikaniu
drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku:
d50/O90≥ 1,2
w którym:
- d50- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża;
- O90- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża)
zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana
przez Producenta geowłókniny; masa powierzchniowa geowłókniny nie powinna być mniejsza niż
200g/m2.
Zawartość wody
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2
Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają
szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach
kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z
pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli
jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
wątpliwych należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Materiały stosowane do wykonania warstwy mrozoochronne/odsączającej powinny być produkowane
zgodnie z WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdział: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie, 5
Oznakowanie.
3.
SPRZĘT
2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 3.
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej/odsączającej
należy do Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych Robót i
bezpieczeństwa zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem warstwy
mrozoochronnej/odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 samochody wywrotki, samochody skrzyniowe
 równiarki, spycharki
 walce
 ręczny sprzęt zagęszczający ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4.
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Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że
transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. Materiały
sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem
środowiska.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału,
jego objętości i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiału.
5.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.1.1. Zakres wykonywania robót
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym.
Na wykonanej warstwie mrozoochronnej/odsączającej nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.
5.1.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D.02.03.01. „Wykonanie nasypów”,
D.02.01.01. „Wykonanie wykopów”, D.04.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
5.1.3. Wbudowanie i zgęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość zgodną z Dokumentacją Projektową.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia zgodnego z p.
6.3.6.
5.2. Odcinek próbny
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości po zagęszczeniu,
 ustalenia ilości przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia,
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej na budowie.
5.3. Utrzymanie warstwy
Warstwa mrozoochronna/odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być
utrzymywana w dobrym stanie.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania warstwy mrozoochronnej/odsączającej i przedstawić do akceptacji wyniki tych badań
Inżynierowi.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów zgodnie z tablicą 3
Tablica 3 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Lp.
1

Wyszczególnienie badań
i pomiarów
Badanie właściwości kruszywa

2

Uziarnienie

3
4
5
6

Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe

7
8
9
10

Ukształtowanie osi w planie *)
Grubość warstwy
Zagęszczenie, nośność

Minimalna częstość badań i pomiarów
Przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie
złoża zmianie producenta.
Uziarnienie należy badać jeden raz na każde 3000 m2 wbudowanej warstwy, zgodność z
pkt. 2.1
10 razy na 1km jezdni
co 20m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1km jezdni
10 razy na 1km jezdni
Co
25m
w
osi
jezdni
i
na
jej
krawędziach
dla
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100m dla pozostałych dróg
Zgodnie z dokumentacją projektową (jw.)
10 razy na 1km jezdni
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją +- 0,5%.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać -2cm i +1cm
6.3.4. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3cm dla dróg
ekspresowych lub  5cm dla pozostałych dróg
6.3.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Jeżeli warstwa, ze
względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych
warstw. Wybór metody pomiarów grubości należy przedstawić IK do akceptacji.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
6.3.6. Zagęszczenie i nośność warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej/odsączającej określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1,0 lub 1,03 (w zależności od kategorii ruchu) zgodnie z wymaganiami normy PN-S02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną/odsączającą
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu
obciążenia od 0,15MPa do 0,25MPa, końcowe obciążenie powinno wynosić 0,35MPa. Nośność dla
warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinna być przyjmowana w zależności od Kategorii Ruchu wg PNS-02205
 KR 3-7 E2 ≥ 120 MPa
 KR 1-2 E2 ≥ 100 MPa
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6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.
OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z kontraktem - uzgodniony/zatwierdzony Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS).
Jednostką obmiaru prac jest 1 m2 zgodny z przedmiarem robót wynikającym z projektu wykonawczego.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne".
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą.
W zakresie prac mieszczą się prace wymienione poniżej zgodnie z przedmiarem robót wynikającym z
projektu wykonawczego.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki obmiaru prac na kolejnych etapach realizacji Projektu.
W ramach prac wykonane będę następujące czynności:
- prace przygotowawcze
- wykonanie warstwy mrozoochronnej/odsączającej
- badania i pomiary
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 STWiORB
1. D-M.00.00.00.
2. D-02.01.01
3. D-02.03.01
10.2 Normy
4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym
5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie składu
ziarnowego – Metoda przesiewowa
6. PN-EN 933-3:1999?A1:2004 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu
ziaren- Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-8:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek- Badania wskaźnika piaskowego
10. PN-EN 933-9:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych
cząstek- Badania błękitem metylenowym
11. PN-EN 1097-1:2000/A1:2004Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
12. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody
oznaczania odporności na rozdrobnienie
13. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
14. PN-EN 1367-1:2001
Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych- Część1: Oznaczenie mrozoodporności
15. PN-EN 1367-3:2002
Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych- Część3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda
gotowania
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16. PN-EN 13286-1:2005

Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1:
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotnościWprowadzenie i wymagania ogólne
17. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1:
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotnościZagęszczanie aparatem Proctora
18. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część
47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności
CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego
19. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
20. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
21. BN-8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
22. PN-EN 13285:2010
Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja
10.3. Inne dokumenty
23. 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.
24. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych Wymagania Techniczne
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D-04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH – WARSTWA
POŚLIZGOWA
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót dla oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych- WARSTWA POŚLIZGOWA
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są stosowane, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy
nawierzchni.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
f) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
 upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
 asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera.
2.3.
Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4.
Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.

Rodzaj lepiszcza

2

Zużycie (kg/m )

1

Emulsja asfaltowa kationowa

od 0,3 do 1,2

2

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4 do 0,6

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni.
2.5.
Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
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Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do oczyszczania
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych, pierwsza ze
szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy, druga
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania, zaleca się
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3.
Sprzęt do skrapiania
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie
następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych
przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone
3
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m , a każda przegroda
powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać
resztek innych lepiszczy.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2.
Oczyszczenie
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu
przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3.
Skropienie
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia
może być wilgotna.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.

*)

o

Rodzaj lepiszcza

Temperatury ( C)
*)

1

Emulsja asfaltowa kationowa

od 20 do 40

2

Asfalt drogowy D 200

od 140 do 150

3

Asfalt drogowy D 300

od 130 do 140

W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza
w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch
budowlany do wykonania posypki grysowej 2-5 w ilości 14 kg/m2
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza
w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.

Rodzaj lepiszcza
1

Emulsja asfaltowa kationowa

2

Asfalt drogowy

Kontrolowane właściwości

Badanie według normy

lepkość

EmA-94 [5]

penetracja

PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
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Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”
[4].
7.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.
10.
10.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-C-04134

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

2. PN-C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmują SST:
 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-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 D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3.
Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Badania
według

Wymagania

Lp.

Wyszczególnienie właściwości

Kruszywa
naturalne

Kruszywa
łamane

Podbudowa
zasad pomocni zasadn pomocn
nicza
cza
icza
icza
1

Zawartość ziaren mniejszych niż
0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2 do
12

od 2
do 10

od 2 do
12

PN-B-06714
-15 [3]

2

Zawartość nadziarna, % (m/m),
nie więcej niż

5

10

5

10

PN-B-06714
-15 [3]

3

Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35

45

35

40

PN-B-06714
-16 [4]

4

Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
więcej niż

1

1

1

1

PN-B-04481 [1]

5

Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931
-01 [26]

6

Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie więcej
niż
b) ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie więcej
niż

PN-B-06714
-42 [12]

od 30 od 30 do
do 70
70

35

45

35

50

30

40

30

35

2,5

4

3

5

PN-B-06714
-18 [6]

5

10

5

10

PN-B-06714
-19 [7]

7

Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż

8

Mrozoodporność, ubytek masy
po 25 cyklach zamrażania,
%(m/m), nie więcej niż

9

Rozpad krzemianowy i żelazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej niż

-

-

-

-

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie więcej niż

1

1

1

1

PN-B-06714
-28 [9]

11

Wskaźnik nośności wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw z recyklingu i kruszyw pochodzenia pohutniczego.
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
 piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
 piasek wg PN-B-11113 [16],
 miał wg PN-B-11112 [15],
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
 wapno wg PN-B-30020 [19],
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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5.3.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4.
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość badań

Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie i nośność

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Maksymalna
Minimalna liczba
powierzchnia
badań na
podbudowy przydziennej działce
padająca na
roboczej
jedno badanie
2
(m )
2

3000

2 próbek

na 6000 m

Przy zatwierdzeniu i przy każdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
2
rzadziej niż raz na 6000 m .
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
 2,2
E1
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera.
6.4.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Pomiar geodezyjny.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
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Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
 20 mm dla podbudowy zasadniczej,
 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 2 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
 dla podbudowy zasadniczej  10%,
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy


moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku wnoś
nie mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia IS
nie mniejszy niż

80

1,0

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30
cm, MPa
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

80

140

7.
OBMIAR ROBÓT-TYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
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10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

6.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

7.

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

8.

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

9.

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

10. PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

11. PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

12. PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne.
bezpośrednią

Badania.

13. PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne.
organicznych

Badania.

14. PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

15. PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

16. PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

17. PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

18. PN-B-06731

Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

19. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka

20. PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

21. PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

22. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

23. PN-B-23006

Kruszywo do betonu lekkiego

24. PN-B-30020

Wapno

25. PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

26. PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

27. PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

28. PN-S-96035

Popioły lotne

29. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

30. BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

31. BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

32. BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą

33. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

34. BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

35. BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Oznaczanie
Oznaczanie

mrozoodporności
zawartości

metodą

zanieczyszczeń

10.2. Inne dokumenty
36. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA
MECHANICZNIE

Z

KRUSZYWA

ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO

11. WSTĘP
10.3. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
10.4. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
10.5. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
10.6. Określenia podstawowe
10.6.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
10.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
10.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
11.
MATERIAŁY
11.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
11.2. Wymagania dla materiałów
11.2.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
11.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
12.
SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
13.
TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
14.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
14.1. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
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14.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
14.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
14.4. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami
określonymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
14.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
15.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
15.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
15.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
15.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
15.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
15.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
16.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
17.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.
18.
PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
19.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 10.
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D-04.05.01 – ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWEM
HYDRAULICZNYM
1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym aby uzyskać
parametr E2 > 200 MPa
1.4.1. Gruntu stabilizowany spoiwem hydraulicznym - proces technologiczny polegający na
zmieszaniu gruntu z optymalną ilością spoiwa hydraulicznego , a w razie potrzeby innych
dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z
gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2.
Spoiwo hydrauliczne
Do stabilizacji gruntu stosowany będzie cement CEM II BV oraz popioły lotne. Dopuszcza się
zastosowanie innego spoiwa w zależności od warunków pogodowych oraz gruntowo-wodnych.
2.3.

Dodatki ulepszające
Do wykonania robót mogą zostać zastosowane spoiwa i dodatki ulepszające posiadające
dokumenty potwierdzające ich przydatność do wykonania przedmiotowych Robót. Jako dodatki
ulepszające można stosować np.: wapno, popioły lotne lub chlorek wapnia.
3.
SPRZĘT
Do wykonania stabilizacji metodą „na miejscu” należy stosować następujący sprzęt:
 stabilizator lub rotory gruntu do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniający głębokość
mieszania minimum 25cm,
 rozsypywarki wyposażone w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości
do rozsypywania spoiw,
 przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania
w miejscach trudnodostępnych.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2.

Warunki przystąpienia do robót
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.
5.3.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być wytyczone w sposób umożliwiający jego wykonanie zgodnie
z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej
SSTWiORB.

5.4.

Stabilizacja gruntu metodą na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych
mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych.
Grunt powinien być wymieszany z spoiwem i/lub dodatkami w sposób zapewniający
jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy
po zagęszczeniu.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych.
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.5.

Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym należy prowadzić przy
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Kryterium określające przydatność stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi jest uzyskanie
wtórnego modułu odkształcenia zgodnie z dokumentacją projektową :
E2 > 200 MPa Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is będzie przeprowadzone według
normy
BN-77/8931-12, w przypadku gdy materiał (uziarnienie lub dodatek ulepszający) uniemożliwi
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, badanie zostanie oparte na metodzie obciążeń płytowych
VSS,
wyznaczenie modułu pierwotnego E1 oraz wtórnego E2 i określenie wskaźnika
odkształcenia Io który powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205 pkt. 2.10 i
wynosić:
a) dla żwirów pospółek i piasków ≤ 2,2 przy wymaganym zagęszczeniu Is≥ 1,0, ≤ 2,5
przy wymaganym zagęszczeniu Is ≤ 1,0,
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin
pylastych, glin zwięzłych , iłów) ≤ 2,0
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych 3,0
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy ≤ 4,0
e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań terenowych,
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5.6.

Pielęgnacja wykonanej warstwy
Po zagęszczeniu warstwy należy zabezpieczyć ją. Metody zabezpieczenia zostaną
podane przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania Ulepszonego podłoża z
gruntu stabilizowanego spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna ilość badań na
Maksymalna
dziennej działce roboczej
powierzchnia przypad. na
2
jedno badanie [m ]

Zagęszczenie

2

6000

Moduł wtórny E2

3 miejsca

6000

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
hydraulicznym należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
- 25 mm dla ulepszonego podłoża.

spoiwem

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
hydraulicznym

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 2 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w planie nie może
być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
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6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla ulepszonego podłoża +10%, -15%.
7.

OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
odbiór robót
Zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI - RYCZAŁT
PRZEPISY ZWIĄZANE
.
1.
2.
3.

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12

Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych

4.

PN-B-06714-15

5.

PN-B-06714-26

6.

PN-B-06714-28

7.

PN-B-06714-37

8.

PN-B-06714-38

9.

PN-B-06714-39

10.

PN-B-06714-42

11.

PN-B-19701

12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011

17.

PN-S-96012

18.
19.
20.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01

21.

BN-64/8931-02

22.

BN-68/8931-04

23.

BN-70/8931-05

24.

BN-73/8931-10

25.
26.

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do
celów drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi
samochodowe.
Oznaczanie
wskaźnika
piaskowego
Drogi
samochodowe.
Oznaczanie
modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności
gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych
Drogi
samochodowe.
Oznaczanie
wskaźnika
aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla
kamiennego
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi
samochodowe.
Podbudowa
z gruntów
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D.04.05.02.

PODBUDOWA Z MIESZANEK ZWIĄZANYCH CEMENTEM.

WSTĘP
Przedmiot SST

1.

1.1.
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru podbudów z mieszanek związanych cementem wykonywanych w mieszarkach stacjonarnych
1.1 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.2 Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzane robót związanych z wykonaniem podbudów z
mieszanek związanych cementem o grubości oraz wytrzymałości zgodnej z dokumentacją projektową w zakresie
zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Przedmiarem robót.
1.3 Określenia podstawowe

Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem - warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub
sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z
warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o
różnych właściwościach;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem - warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne
a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw
jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.

MATERIAŁY

2.1
Kruszywa do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw podbudowy z mieszanki związanej cementem należy stosować kruszywo naturalne, spełniające
wymagania podane w WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych 2010, Tablica 1.1 dla
kruszyw do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża:
WT-5, Tablica 1.1 Wymagania wobec kruszywa
Właściwość

4.1

4.3.1
4.4

4.6
4.6
5.2

Deklarowane kategorie lub wartości w odniesieniu do
zastosowania kruszywa do warstwy

związanej warstwy
związanej warstwy
podbudowy
podbudowy zasadniczej
Rozdział/punkt w normie
pomocniczej
wszystkie kategorie ruchu
PN-EN 13242
wszystkie kategorie
(KR1-KR7)
ruchu (KR1-KR7)
Frakcje/ zestaw sit #
1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
GC80/20, GF80, GA75
Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości
FI Deklarowana
FI50
wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3 *)
Kształt kruszywa grubego- maksymalne wartości
SI Deklarowana
SI50
wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 *)
Zawartość pyłów**) w kruszywie grubym wg PNf Deklarowana
EN 933-1
Zawartość pyłów**) w kruszywie drobnym wg
f Deklarowana
PN-EN 933-1
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg
LA 60
LA 50
PN-EN 1097-2
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Tabl.5.
Tabl. 6.
Tabl. 8
Tabl. 8
Tabl. 9

Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej
5.4
5.5
6.2
6.3
6.4.1
6.4.2.
1
6.4.2.
2
6.4.2.
3
6.4.3
6.4.4
7.2
7.3.2

7.3.3

Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN
1744-1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1
Składniki wpływające na szybkość wiązania i
twardnienia
mieszanek
związanych
hydraulicznie
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN
1744-1, rozdział 19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN
1744-3
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg
PN-EN 1097-2
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7
(Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA242, to
należy zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3.
niniejszej tablicy)
Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg PNEN 1367-1
(Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy
nasiąkliwość kruszywa przekracza WA242)

Załącz Skład mineralogiczny
nik
C,
pkt.
C.3.4
Załącz Istotne cechy środowiskowe
nik
C,
pkt.
C.3.4

Deklarowana
Deklarowana
- Kruszywo naturalne: AS0,2
- Żużel kawałkowy wielkopiecowy: AS1,0
- Kruszywo naturalne.: SNR;
- Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2
Deklarowana

Tabl. 12

V5

Tabl. 14

Tabl. 13

Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg
odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy
SBLA
WA242

- skały magmowe i
przeobrażone F4
- skały osadowe F10
- kruszywa z recyklingu
F10 (F25***)
Deklarowany

Tabl. 16.

F4

Tabl. 18

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

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2.
***)pod warunkiem gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2
Cement
Należy stosować cement CEM I-IV: 32.5 ; 42.5 zgodny z normą PN-EN 197-1.
2.3
Woda
Należy stosować wodę zarobową zgodną z normą PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
2.4
Domieszki
W przypadku stosowania domieszek powinny być one zgodne z normą PN-EN 934-2.
Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy
projektowaniu składu mieszanki.
2.5
Preparaty do pielęgnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one posiadać
stosowną Ocenę Techniczną Aprobatę Techniczną lub inny dokument dopuszczający do obrotu.
2.6

Wymagania wobec mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym

2.6.1
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Mieszanka kruszyw związana cementem powinna być tak zaprojektowana, produkowana i składowana, aby
wykazywała zachowanie jednakowych właściwości i spełniała wymagania podane w WT-5 Mieszanki związane
spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych 2010:

pkt 1.3.3. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej,

pkt 1.3.4. Mieszanki do warstwy podbudowy zasadniczej.
a)Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.
b) Badanie wytrzymałości
Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki
powinny być pielęgnowane zgodnie z p 2.6.1.a.
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielęgnacji.
Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.
c) Badanie mrozoodporności
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie
próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rcz-o próbki
po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28
dniach pielęgnacji wg 2.6.1.a.
Wskaźnik mrozoodporności = Rc z-o / Rc
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie
zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i
odmrażania.
Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp -23 ± 20C przez 8 godz. i odmrażania w
wodzie o temp. +18± 20C przez 16 godz.
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią.
Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na
ściskanie Rcz-o, Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.

2.6.2 Projektowanie mieszanki kruszywa związanej cementem
W terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów
potwierdzających właściwości zastosowanych materiałów oraz recepty laboratoryjnej dla mieszanki związanej
cementem.
Procedura projektowa powinna być oparta doborze składników i uzyskaniu mieszanki zgodnej z wymaganiami
określanymi w STWiORB.
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I) po 28 dniach pielęgnacji,
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowanych H/D=1. Klasy wytrzymałości przyjmuje
się wg tablicy 1.2. w WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym tj.:
Tablica 1.2 y WT+5 Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1.
Wiersz

a
b

1
2
3
4

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymałość charakterystyczna Rc
Próbki walcowe
H/Da=1,0b
2,0
4,0
6,0
10,0

H/D= stosunek wysokości do średnicy próbki
H/D= 0,8 do 1,21

Klasa
wytrzymałości
C1,5/2,0
C3/4
C5/6
C8/10

Minimalne wytrzymałości na ściskanie w zależności od rodzaju warstwy podane w WT-5:

Lp.

Podbudowa pomocnicza pkt 1.3.3 tablica 1.5
WT-5,Tablica 1.5 Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy
pomocniczej
Właściwość
Wymagania
Uwagi
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1.0
1.1

Składniki
Cement

1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

Kruszywo
Woda zarobowa
Dodatki
Mieszanka
Uziarnienie
- mieszanka CBGM 0/8 mm
- mieszanka CBGM 0/11,2
mm
- mieszanka CBGM 0/16
mm
- mieszanka CBGM 0/22,4
mm
- mieszanka CBGM 0/31,5
Minimalna
zawartość
cementu
Zawartość wody

2.2
2.3

KR1 – KR2

KR3 – KR4

KR5 – KR6

wg PN-EN 1971
tablica 1.1
p. 1.1.3
p. 1.1.4.

wg PN-EN 1971
tablica 1.1
p. 1.1.3
p. 1.1.4

wg PN-EN 1971
tablica 1.1
p. 1.1.3
p. 1.1.4

rys. 1.5
rys. 1.4

krzywe graniczne uziarnienia:
--rys. 1.4
rys. 1.4

rys. 1.3

rys. 1.3.

rys. 1.3

rys. 1.2

rys. 1.2

rys. 1.2

rys. 1.1
wg tablicy 1.3

rys. 1.1
wg tablicy 1.3

rys. 1.1
wg tablicy 1.3

wg projektu

wg projektu

wg projektu

2.4

Wytrzymałość na ściskanie
(system
I)
–
klasa
wytrzymałości
Rc
wg
tablicy 1.2

klasa C 1,5/2,0
(nie więcej niż
4,0 MPa)

klasa C 3/4
(nie więcej niż
6,0 MPa)

klasa C 5/6
(nie więcej niż
10,0 MPa)

2.5

Mrozoodporność

≥0,6

≥0,6

≥0,6


Lp.
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Ustalenie na
podstawie PNEN 13286-2
Badanie
wg
PN-EN 1328641
po
28
dniach
pielęgnacji
Badanie wg p.
1.2.8

Podbudowa zasadnicza pkt 1.3.4 tablica 1.6
WT-5, Tablica 1.6 Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy
zasadniczej
Właściwość
WYMAGANIA
Uwagi
KR1 – KR2
KR3 – KR4
KR5 – KR6
Składniki
Cement
wg PN-EN
wg PN-EN
wg PN-EN
197-1
197-1
197-1
Kruszywo
tablica 1.1
tablica 1.1
tablica 1.1
Woda zarobowa
p. 1.1.3
p. 1.1.3
p. 1.1.3
Dodatki
p. 1.1.4
p. 1.1.4
p. 1.1.4
Mieszanka
Uziarnienie
krzywe graniczne uziarnienia:
- mieszanka CBGM 0/8 mm
rys. 1.5
rys. 1.5
rys. 1.5
- mieszanka CBGM 0/11,2 rys. 1.4
rys. 1.4
rys. 1.4
mm
- mieszanka CBGM 0/16 mm
rys. 1.3
rys. 1.3
rys. 1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4 rys. 1.2
rys. 1.2
rys. 1.2
mm
- mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1.1
rys. 1.1
rys. 1.1
mm
Minimalna zawartość cementu wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3
Zawartość wody
wg projektu
wg projektu
wg projektu
Ustalenie
na
podstawie
PN-EN
13286-2
Wytrzymałość na ściskanie*) klasa C 3/4 klasa C 5/6 klasa C 8/10 Badanie wg
(system
I)
–
klasa (nie więcej niż (nie więcej niż (nie więcej niż PN-EN
wytrzymałości Rc wg tablicy 6,0 MPa)
10,0 MPa)
20,0 MPa)
13286-41
1.2
po
28
dniach
pielęgnacji
Mrozoodporność
≥0,7
≥0,7
≥0,7
Badanie wg
p. 1.2.8.
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*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie o 5 MPA należy stosować rozwiązania
przeciwspękaniowe wg WT-5, p. 1.3.5.

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w
stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach.
Zawartość wody należy określić wg PN-EN 13286-2.
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje
się zestaw sit podstawowych +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0;
2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionym na rys. 1.1÷1.5 (WT-5).

Rys. 1.1 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 (WT-5)
Mieszanka 0/22,4

Rys. 1.2 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4 (WT-5)

Mieszanka 0/16
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Rys. 1.3 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/16 (WT-5)
Mieszanka 0/11,2

Rys. 1.4 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2 (WT-5)

Rys. 1.5 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8 (WT-5)
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1.
Zawartość spoiwa
Zawartość spoiwa w mieszance powinna być określana na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z
mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.
Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości podanych w tablicy poniżej.
WT-5, Tablica 1.3 Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg. PN-EN 14227-1
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm
Minimalna zawartość spoiwa % m/m
> 8,0 do 31,5
3
2,0 do 8,0
4
<2,0
5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano wyżej, jeśli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami podanymi w tablicy 1.4 lub 1.5 albo 1.6. w WT-5
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.

Zawartość wody
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.
Wykorzystywany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

mieszarki stacjonarne wyposażone w urządzenia dozujące wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe
dla wody

pojazdy wyposażone w skrzynie i plandeki zabezpieczające przed utratą wilgotności,

spycharki, równiarki,

przewoźne zbiorniki na wodę do pielęgnacji warstwy,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach
trudnodostępnych, piły do cięcia,
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne
w przypadku, gdy producent gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotności.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że transport wyrobów
oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą powodować zanieczyszczenia
(materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. Materiały sypkie powinny być przewożone pojazdami
wyposażonymi w plandeki.
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Materiały sypkie powinny być przewożone w sposób
zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem środowiska.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwy związane powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.04.02.01., D.04.02.02., ,
D.04.01.01., D.02.03.01., D.02.01.01. lub w innej adekwatnej STWiORB, w zależności od rodzaju warstwy przyjętej w
konstrukcji.
Warstwy związane powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.
5.2
Warunki przystąpienia do robót
Warstwa z kruszywa związanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła
poniżej +5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.

5.3
Odcinek próbny
Co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu:

określenia grubości warstwy mieszanki w stanie luźnym dla uzyskania grubości warstwy zgodnej z
Dokumentacją Projektową po zagęszczeniu,

oceny przydatności zastosowanego sprzętu do układania i zagęszczania,

sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

sprawdzenia wyników badań wytrzymałości próbek pobranych z odcinka próbnego,
5.4
Rozłożenie i zagęszczanie mieszanki
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Operację zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godziny od chwili dodania
wody do mieszanki z dodatkiem cementu. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, 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.
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Zagęszczanie warstwy należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS≥1,0. Badanie wskaźników
zagęszczenia należy prowadzić niezwłocznie po zakończeniu procesu zagęszczenia. Nie dopuszcza się wykonywania
badania zagęszczenia na stwardniałej warstwie.
5.5
Spoiny robocze
Nie dopuszcza się podłużnych spoin roboczych, warstwę należy wykonywać na całej szerokości. W uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IK w warstwie wykonanej na połowie szerokości jezdni w ułożonej i zagęszczonej mieszance,
należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas.
W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej
krawędzi w wykonanej warstwie można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa,
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
5.6
Pielęgnacja wykonanej warstwy
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/200 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,

skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, dokument CE, lub inny dokument potwierdzający zgodność na podstawie pozytywnienie
udokumentowanych zastosowań, 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.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej warstwie prze okres 7 dni od jej wykonania.
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:

przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru składników mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych;

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 właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców
itp.);

opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa z cementem oraz przedstawić Inżynierowi wraz z
wynikami badań do zatwierdzenia;

ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2

Badania w czasie robót

6.2.1 Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa
związanego cementem.
Lp.

Wyszczególnienie badań

1.

Wilgotność

2.
3

Zagęszczenie
Grubość warstwy
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Częstotliwość badań
Minimalna ilość badań na dziennej

Maksymalna powierzchnia

działce roboczej

przypad. na jedno badanie [m2]

2

3000
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4.

Wytrzymałość na ściskanie po 28

3 próbki

3000

dniach

Dopuszcza się dodatkowo sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7
lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.
6.2.2
Zawartość wody
Zawartość wody w mieszance należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. Zawartość wody w mieszance kruszywa
związanej cementem powinna być zgodna z receptą laboratoryjną.
6.2.3
Zagęszczenie mieszanki
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 przy oznaczeniu
według BN-77/8931-12.
6.2.4
Grubość warstwy
Grubość warstwy związanej 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 ±10% w przypadku warstw o grubości
do 20cm i ±2cm w przypadku warstw o grubości większej niż 20cm.
Wybór metody pomiarów grubości należy przedstawić IK do akceptacji. Pomiar grubości warstwy będzie wykonywany
przy badaniu zagęszczenia mieszanki.
6.2.5
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm i
+0cm
6.2.6
Wytrzymałość na ściskanie kruszywa związanego cementem
Zgodnie z p. 2.6
6.3 Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa związanego cementem
Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża.
Lp.

Wyszczególnienie badań i

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

pomiarów
1.

Grubość

10 razy na 1 km jezdni

2.

Szerokość

10 razy na 1 km jezdni

3.

Równość podłużna

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

4.

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km jezdni

5.

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km jezdni

6.

Rzędne

dla każdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na łukach w

wysokościowe i

ukształtowanie osi w planie

osi jezdni i na jej krawędziach

6.3.1
Szerokość
Szerokość warstwy związanej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm.
6.3.2
Równość
Nierówności podłużne warstwy związanej 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.
6.3.3
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy związanej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.4

Rzędne wysokościowe
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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, +1 cm.
6.3.5
Ukształtowanie osi
Oś warstwy związanej w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm
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.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z kontraktem – uzgodniony/zatwierdzony Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS).
Jednostką obmiaru prac jest m2 zgodnie z przedmiarem robót wynikającym z projektu wykonawczego.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8.
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
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki obmiaru prac na kolejnych etapach realizacji Projektu.
W ramach prac wykonane będę następujące czynności:
- prace przygotowawcze
- badania i pomiary wstępne
- wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją
- badania i pomiary
- pomiary geodezyjne po wykonaniu robót
- prace porządkowe
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 STWiORB
1. D-M.00.00.00.
10.2 Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. - Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania
4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren Wskaźnik kształtu
5. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
6. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania
odporności na rozdrabianie
7. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
8. PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
9. PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 2: Badanie w siarczanie magnezu.
10. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna.
11. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszywa.
12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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13. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
14. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1:
oznaczanie mrozoodporności.
15. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2:
Metody określenia gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
16. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41:
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
17. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporządzania
próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.
18. PN-EN 14227-1:2007 Mieszanki związane hydraulicznie. Wymagania - Część 1: Mieszanki związane
cementem.
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
20. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
22. WT-5 2010. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.
10.3. Inne dokumenty
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D.04.06.01A PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO .
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
warstwy podbudowy z betonu cementowego.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 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 warstwy
podbudowy z betonu cementowego C16/20 zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarem robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego – warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący
do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
1.4.6. Preparaty powłokowe – produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego
powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M.00.00.00.
“Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Cement
Do betonu klasy C12/15 stosuje się cementy powszechnego użytku zgodne z PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.
2.3. Kruszywa
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się kruszywa według PN-EN 12620.
Ocena zgodności kruszyw do betonu wymagana jest wg systemu oceny zgodności 2+.
Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinno spełniać poniższe wymagania:
- jako kruszywo grube powinien być stosowane kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5
mm,
- przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania punktu 2.8.,
- ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odległości w
świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Wymagane właściwości kruszywa do betonu zgodnie z STWiORB D.05.03.04 p. 2.3.
2.4. Woda
Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga
badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008.
2.5. Dodatki i domieszki
W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki wg PN-EN 934-2.
Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Domieszki mogą być dodawane po wykonaniu
stosownych prób i uzyskaniu wymaganych parametrów betonu w badaniach laboratoryjnych.
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2.6. Zalewa drogowa
Wymagania dotyczące zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na gorąco lub na zimno, podane są odpowiednio
w PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo wkładki wypełniające szczeliny w podbudowie spełniające wymagania
norm lub Aprobat technicznych.
2.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu cementowego
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować preparaty powłokowe lub folie z
tworzyw sztucznych. Dopuszcza się pielęgnację świeżej podbudowy warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń
organicznych lub warstwą włókniny, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.4.
2.8. Beton
Tablica 1. Wymagane właściwości betonu C12/15 na podbudowę
Lp.
1

Właściwości

Wymagania

Badanie wg.

Klasa wytrzymałość na ściskanie próbek 150x150x150
(mm), po 28 dniach twardnienia, wg PN-EN 206 nie
niższa niż:

C16/20

PN-EN 12390-3

Średni ubytek masy ≤ 5,0%
PN-B-06250
Średni spadek wytrzymałości ≤ 20,0%
*badanie mrozoodporności betonu po 25 cyklach wymagane jest przy projektowaniu składu mieszanki betonowej oraz w
przypadkach wątpliwych.
2

Odporność betonu na działanie mrozu F25 (25 cykli)*

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera.
Ustalona receptura laboratoryjna mieszanki betonowej powinna być przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz
z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników mieszanki oraz wynikami potwierdzającymi uzyskanie
założonych wymaganych właściwości mieszanki betonowej i betonu.
2.9. Konsystencja mieszanki betonowej
Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosić
S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 2%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe
dozowanie wody,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- samochodów samowyładowczych
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych,
- wibratorów wgłębnych i powierzchniowych,
- tarczowych pił mechanicznych,
- innego sprzętu niezbędnego do wykonania prac.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w normach lub Aprobacie
Technicznej.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się mechanicznymi środkami transportu, które nie powinny
powodować:
a) naruszenia jednorodności mieszanki,
b) zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z projektowaną.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania oraz powinien być nie
dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 150C,
- 60 minut przy temperaturze otoczenia 15 ÷ 350C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia powyżej + 350C,
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Warunki do przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu cementowego nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i wyższych niż
30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości.
Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 30˚C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów
specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5˚C przez okres co najmniej 3
dni.
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z betonu cementowego będzie stanowić warstwa z kruszywa niezwiązanego i powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D.04.04.02.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w
wytwórniach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej i zagęszczanie
Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać w sposób zapewniający równomierne
rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy
wykonaniu małych robót, w tym o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera.
Zagęszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolitą teksturę i połysk a grube
ziarna kruszywa są widoczne lub znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi
być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celi łatwiejszego zamknięcia
powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.
Zaleca się zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami wgłębnymi lub powierzchniowymi.
Zagęszczanie należy zakończyć przed upływem 100 minut od kontaktu cementu z wodą jeżeli temperatura powietrza
jest < 20°C. Przy wyższych temperaturach czas ten należy skrócić tak, aby zagęszczenie zakończyć przed początkiem
wiązania cementu.
5.6. Pielęgnacja podbudowy
Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować
pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy należy
natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia
zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami producenta. Preparatem powłokowym
należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność
powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być – mimo naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo
skrapiania wodą. Dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu podbudowy cienką warstwą piasku, o
grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 dni lub stosowanie innych środków do
pielęgnacji podbudowy (itp. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.).
5.7. Wykonanie szczelin
W podbudowie betonowej należy stosować następujące rodzaje szczelin:
- szczeliny skurczowe pełne poprzeczne,
- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne,
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- szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na płyty kwadratowe lub
prostokątne. Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek długości płyt do ich szerokości nie powinien
być większy niż 1,5 : 1.
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Szczeliny te należy wykonywać między
odcinkami betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż 1 godzinę.
Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać co 6 m, przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami
mechanicznymi do głębokości 1/3 – 1/4 grubości płyty.
Szczeliny konstrukcyjne należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy betonowej z
elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe,
krawężniki itp.)
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin
Średnia temperatura powietrza w °C

5

od 5 do 15

od 15 do 25

od 25 do 30

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do
rozpoczęcia nacinania szczelin

od 20 do 30

od 15 do 20

od 10 do 15

od 6 do 10

5.8. Wypełnienie szczelin
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych,
pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, nie wykazywać pozostałości pylastych.
Wypełnianie szczelin zalewami, zarówno na gorąco jaki i na zimno, wolno wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie.
Podbudowa po oczyszczeniu szczelin powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o
szerokości około 1m.
Wypełnianie szczelin należy wykonywać według zaleceń producenta materiału do wypełnienia szczeliny.
5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli
Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mrozu.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi
możliwość uszkodzenia podbudowy.
5.10. Układanie kolejnej warstwy
Układanie kolejnej warstwy można rozpocząć po zakończeniu okresu pielęgnacji i wykonaniu i wypełnieniu szczelin.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady przystąpienia do robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów
6.2.1. Badania materiałów przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
betonowej oraz wszystkie dokumenty potrzebne do akceptacji materiałów.
6.2.2. Badania materiałów w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów w czasie robót podaje tablica nr 3.
Tablica nr 3. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnione badanie

1

Właściwości kruszywa

2

Właściwości wody

3
4
5

Właściwości cementu
Właściwości dodatków i domieszek
Uziarnienie mieszanki betonowej

6

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach
na próbkach sześciennych 150x150x150

7
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Częstotliwość badań
Na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta
Dla wody wodociągowej nie wymaga się badań.
Dla wody z wątpliwego źródła – wg PN-EN 100, czyli badanie
przed pierwszym użyciem i następnie co miesiąc, aż do czasu
ustalenia zmienności składu wody. Następnie można
zastosować mniejszą częstotliwość badania
Na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta
Na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta
Raz przy projektowaniu
Raz dziennie oraz w razie wątpliwości
Minimum 3 próbki dziennie
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8

Właściwości masy zalewowej

Na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta

6.2.3. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy oceniać na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta.
6.2.4. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008.
6.2.5. Właściwości cementu
Właściwości cementu należy oceniać na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta.
6.2.6. Właściwości dodatków i domieszek
Właściwości dodatków i domieszek należy oceniać na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta.
6.2.7. Uziarnienie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki betonowej sprawdza się raz przy projektowaniu składu mieszanki.
6.2.8. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej za pomocą stożka opadowego należy wykonać minimum raz dziennie
oraz w razie wątpliwości co do konsystencji mieszanki betonowej.
6.2.9. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Próbki sześcienne 150x150x150 do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach należy pobierać minimum raz
dziennie w ilości 3 szt., a wytrzymałość na ściskanie powinna odpowiadać klasie betonu podanej w tablicy nr 1.
6.2.10. Właściwości masy zalewowej
Właściwości masy zalewowej należy oceniać na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta.
6.3. Kontrola cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
6.3.1. Częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
Częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego podaje tabl. nr 4.
Tablica nr 4. Częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
Lp.

Wyszczególnienie pomiaru

Minimalna częstość

1

Szerokość podbudowy

3 pomiary na zjazd/wyspę

2

Równość podłużna i poprzeczna podbudowy

3 pomiary na zjazd/wyspę

3

Spadki podłużne poprzeczne

3 pomiary na zjazd/wyspę

4

Rzędne wysokościowe

3 pomiary na zjazd/wyspę lub co 100 m

5

Ukształtowanie krawędzi w planie

3 pomiary na zjazd/wyspę lub co 100 m

6

Grubość podbudowy

W przypadkach wątpliwych

7

Sprawdzenie szczelin

1 pomiar na zjazd/wyspę

6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości
warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.3.3. Równość podłużna i poprzeczna podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub pantografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm.
6.3.4. Spadki podłużne i poprzeczne
Spadki podłużne i poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dok. proj. z tolerancją + 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Rządne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dok. proj. z tolerancją +1 cm, -1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie krawędzi w planie
Krawędź podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 3 cm.
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6.3.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +/-1 cm.
6.3.8. Sprawdzenie szczelin
Sprawdzenie szczelin polega na oględzinach zewnętrznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z kontraktem - uzgodniony/zatwierdzony Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS).
Jednostką obmiaru prac jest m2 zgodny z przedmiarem robót wynikającym z projektu wykonawczego.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu.
W zakresie prac mieszczą się prace wymienione poniżej zgodnie z przedmiarem robót wynikającym z projektu
wykonawczego.
W ramach prac wykonane będę następujące czynności:
− roboty przygotowawcze,
− ułożenie podbudowy,
− kontrola ułożonej podbudowy,
− wykonanie szczelin,
− wypełnienie szczelin,
− roboty wykończeniowe i porządkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. STWiORB
1. D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-EN 12620:2013
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-2:2012
PN-EN 14188-1:2010
PN-EN 14188-2:2010
PN-EN 12390-1:2013
PN-EN 206:2014
BN-68/8931-04

2.
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Cement. Cześć1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Kruszywo do betonu
Woda zarobowa do betonu
Domieszki do betonu
Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
Badanie wytrzymałości na ściskanie
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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D.05.03.04
3. Wstęp

NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych dla nawierzchni z betonu cementowego.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1, związanych z
wykonaniem nawierzchni dyblowanej z betonu cementowego C 35/45. Zakres rzeczowy obejmuje:
− ułożenie nawierzchni betonowej zbrojonej włóknami rozproszonymi grubości 27 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszanie składniki betonu , które są jeszcze w stanie umożliwiającym
zagęszczanie wybrana metodą
1.4.3. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałymi i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości
3
1.4.4. Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 kg/m .
1.4.5. Beton projektowany - beton którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.
1.4.6. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na
ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C 35/45 , w tym:
- liczba „35” oznacza wytrzymałość określoną na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm
(fck,cyl).
- liczba „45”oznacza wytrzymałość określoną na próbkach sześciennych o boku 150mm( fck, cube).
1.4.7. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, w ilości
nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek
napowietrzających (uplastyczniających, upłynniających), dodanych do mieszanki betonowej.
1.4.8. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i
mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.
1.4.9. Domieszki napowietrzające – są to środki wprowadzone w celu otrzymania betonu napowietrzonego , wytwarzają
w świeżym betonie mikropory powietrzne ( średnica ich się waha w przedziale 20-300 µm) , są rozłożone w
odległościach 120-250 µm i otoczone cienką warstewką zaczynu Powstałe mikropory ( przy odpowiedniej wielkości)
mają istotne znaczenie dla odporność betonu na mróz i sole odladzające. Domieszki plastyfikujące – preparaty
zmniejszają wodorządność kruszywa oraz poprawiają urabialność betonu przy zmniejszonym dozowaniu wody lub
zmniejszonej ilości cementu.
1.4.10. Domieszki upłynniające – superplastyfikatory mają działanie uplastyczniające w znacznie silniejszym zakresie
niż domieszki plastuyfikujące. Stosowane przede wszystkim do produkcji betonu drogowego o szybkim narastaniu
wczesnej wytrzymałości.
1.4.11. Domieszki opóźniające – używane do wydłużenia czasu układania i zagęszczania betonu , opóźnienia początku
wiązania cementu w warunkach wysokich temperatur , czy konieczności rozłożenia ekstremów temperaturowych
powstających w procesie twardnienia betonu.
1.4.12. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego
powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.
1.4.13. Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) – skurczowa umożliwia płytom skurcze , które mogą się pojawiać
pod wpływem zjawiska chemicznych w czasie wiązania cementu i pod wpływem obniżania temperatury . Umożliwia
również rozszerzanie płyt w takim zakresie, jaki umożliwia luz pomiędzy płytami. Szczelinę wycina się w
twardniejącym betonie Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne) – wykonuje się na całej grubości płyty nawierzchni
betonowej o szer. jak szczeliny skurczowe poprzeczne.
1.4.14. Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) – wycina się ją w twardniejącym betonie przy szerokości jezdni
powyżej 6,0m.
1.4.15. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania
szczelin nawierzchni na gorąco.
1.4.16. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca
konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.
1.4.17. Dyble są to pręty długości 0,60 m i średnicy 32mm ze stali St3 S powleczonej powłoką polimerową,
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1.4.19. Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne
ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek.
1.4.20. Sznur uszczelniający (kord) - wkładka z materiału syntetycznego lub innego materiału o walcowatym kształcie
do wstępnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy zalewowej, utrzymania
odpowiedniej głębokości właściwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed głębszym wnikaniem zalewy w trakcie
wypełniania nią szczeliny oraz wyeliminowania trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy w szczelinie.
1.4 21. Płyta betonowa - warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenia obciążenia od ruchu pojazdów i odporna na
warunki środowiskowe układana w jednej warstwie, zbrojona za pomocą dybli
1.4.22. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
− organizacji robót budowlanych;
− zabezpieczenia interesu osób trzecich;
− ochrony środowiska;
− warunków bezpieczeństwa pracy;
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
− warunków organizacji ruchu;
− zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
„Wymagania Ogólne”.
2.2. Cement
Do betonu klasy C35/45 w nawierzchni betonowej powinien być stosowany cement specjalny CEM I 42,5N HSR/NA
wg normy PN-B-19707 - odpowiadający wymaganiom zawartym w tabeli.1.
Tabela 1. Wymagania dla cementu CEM I 42,5N - HSR/NA klasy 42,5 N.
Lp.

Właściwości

1
2
3
4
5
6
7

Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa
Początek wiązania, min
Stałość objętości (rozszerzalność), mm
Strata prażenia
Pozostałość nierozpuszczalna
Zawartość siarczanów (jako SO3)
Zawartość chlorków

8

Dla cementu CEM I 42,5N -HSR/

9

Dla cementu CEM I 42,5N -NA

10
11

Zawartość C3A w procentach masy, górna wartość graniczna
Zawartość Al2O3 w procentach masy, górna wartość graniczna

Wymagania

Badanie wg

42,5 ≤ R ≤ 62,5
≥ 60
≤ 10
5,0 %
5,0 %
≤ 4,0%
≤ 0,10%
C3A≤ 3%
Zawartość Al2O3≤ 3%
≤
0,6%Na2Oeq=Na2O+0,
658K2O
≤ 3,0
≤ 5,0

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-3
PN-EN 196-2
PN-EN 196-2
PN-EN 196-2
PN-EN 196-21
PN-EN 197-1

PN-EN 197-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-2

Stosowanie cementu niskoalkalicznego NA, jest uzasadnione tylko w przypadkach gdy dla używanych kruszyw
faktycznie stwierdzono potencjalną reaktywność alkaliczną.
Zgodność cementu z określona normą, należy wykazać certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę
certyfikującą.
2.3. Kruszywo
Kruszywo zastosowane do produkcji mieszanki betonowej musi pochodzić ze skały macierzystej (magmowej lub
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przeobrażonej) która została podzielona na ziarna wskutek mechanicznego kruszenia i odpowiada normy PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywo powinno być składowane na powierzchni utwardzonej, każda frakcja w oddzielnym boksie
(wykonanym z płyt betonowych) z tabliczką określająca uziarnienie. Kruszywo musi być pozbawione zanieczyszczeń
obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawałków drewna, fragmentów plastików itp. Jeżeli Inżynier stwierdzi
występowanie takich zanieczyszczeń, ma obowiązek zdyskwalifikować takie kruszywo i dać polecenie Wykonawcy do
natychmiastowego usunięcia z placu składowego. Takie kruszywo nie może być zastosowane do wytworzenia
mieszanki betonowej.
Do produkcji betonu na nawierzchnię betonową powinny być zastosowane kruszywa o wymiarach , gdzie D/d nie
jest mniejsze niż 1,4. – o uziarnieniu 0/22 mm.
Tabela 2. Wymagane właściwości kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego

L.p Właściwości

Norma badania

1

Skład ziarnowy

PN-EN 933-1

2

Tolerancje uziarnienia

PN-EN 933-1

3

Zawartość pyłu

PN-EN 933-1

D/d < 4
D/d ≥ 4
-

4

Kształt ziarn

PN-EN 933-4

-

Odporność
kruszywa
warstwie nawierzchni) na:

(w

5

Wymagania/ Kategoria
Kruszywo
drobne
Kruszywo grube
(*)
DWB
GWBKO(**)
GF85
GC85/20
GC90/15
GT15
GT15
GT17,5
GT17,5
f3
F11,5
f1,5
SI20/SI20
SI15/FI15

Dobór

górnej
PN-EN 1097-8

-

-

PSV53

- polerowanie
- ścieranie powierzchniowe
6

Odporność kruszywa na
kat. nie wyższa niż:

7

Odporność

8

Reaktywność alkaliczna

na

w roztworze NaCl 1%

AAV 10
rozdrabnianie, PN-EN 1097-2,
rozdz. 5;

działanie

9 Grube zanieczyszczenia lekkie
10 Zawartość siarki całkowitej
11 Gęstość ziaren
12 Gęstość nasypowa
13 Nasiąkliwość , kategoria

mrozu PN-EN 1367-6

-

PN-92/B06714/46
PN-EN 1744-1 PN-EN 1744-1 PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-6,
zał. B,
PN-EN 1367-1,

LA35

LA35

-

-

FNaCl 7

stopień 0

stopień 0

Stopień 0

mLPC0,1
S1,0

mLPC0,1
S1,0

mLPC0,1
S1,0

Deklarowana prze producenta
Deklarowana prze producenta
WA24 1

WA24 1

WA24 1

14 Mrozoodporność, kat. nie wyższa niż
F1 lub MS18 F1 lub MS18 F1 lub MS18
Stałość objętości – oznaczanie skurczu
15
PN-EN 1367-4
WS≤0,075% WS≤0,075% WS≤0,075%
przy wysychaniu wg. PN-EN 1367-4
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych
16
PN-EN 1744-1
AS0,2
AS0,2
AS0,2
w kwasie, , kategoria
(*) wymagania kruszywa w odniesieniu do wszystkich rodzajów betonu objętych niniejszą
STWiORB (**) kruszywo łamane uzyskiwane wyłącznie ze skały litej
Wymiary
kruszywa powinny mieć D/d nie mniejsze niż 1,4.
(*)
Kruszywo łamane powinno odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej wg normy PN-B06714.46.
(*)
W przypadku gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi należy przeprowadzić dodatkowe badania według
norm PN-B-06714.34:1991 i PN-B-06714.34/Az1:1997. Na polecenie Inżyniera, należy wykonać badania dodatkowe.
2.4. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni betonowej należy stosować
wodę spełniająca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008.
2.5. Domieszki do betonu
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 9342:1999 lub Aprobatą Techniczną.
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Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich zawartości
powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano
w tablicy 3.
Należy pamiętać, że wytrzymałość końcowa betonu napowietrzonego ulegnie obniżeniu (ok. 10%) i fakt ten przy
opracowaniu receptury należy uwzględnić.
Tabela 3. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej
Maksymalna
Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
bez domieszki uplastyczniającej
z domieszką uplastyczniającą
średnica ziaren
minimalna
minimalna
średnia dzienna
kruszywa, mm średnia dzienna
6,0
8
5,5
5,0
6,5
4,5
31,5
4,0
3,5
5,0
Stosowanie innych domieszek powinno wynikać z potrzeb technologicznych, podyktowanych warunkami wbudowania
mieszanki betonowej. Należą do nich:
- domieszka uplastyczniająca –efektywnie redukuje ilość wody niezbędną do otrzymania określonej konsystencji w
zakresie 5-12%. Tym samym stosowanie plastyfikatorów zwiększa konsystencję mieszanki betonowej przy stałym
wskaźniku w/c. Obniżenie ilości wody i utrzymanie konsystencji pozwala na zwiększenie wytrzymałości betonu a także
poprawia jego trwałość poprzez zwiększenie mrozoodporności , szczelności i obniżenie nasiąkliwości.
W procesie produkcji mieszanki betonowej, plastyfikator należy wprowadzać w ilości 0,1-0,5% w stosunku do masy
cementu. Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Badanie zgodności należy wykonać w
laboratorium i sprawdzić na odcinku próbnym.
- domieszki upłynniające- efektywnie redukuje ilość wody zarobowej powyżej 12%. Superplastyfikatory zwiększają
konsystencję mieszanki betonowej w znacznie większym stopniu niż domieszki uplastyczniające. Wprowadza się je po
ok. 30-60 sekundach po uprzednim wymieszaniu pozostałych składników mieszanki betonowej , zwykle w ilości 1,02,0% w stosunku do masy cementu. Niektóre rodzaje superplastyfikatorów charakteryzują się krótkim czasem działania
30-60 min. Aby wydłużyć efekt upłynnienia, można stosować pierwsze dozowanie podczas produkcji mieszanki na
węźle a drugie bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki na placu budowy.
- domieszki opóźniające – wydłużają reakcję hydratacji. Są niezbędne w transporcie betonu na większą odległość w
technologii betonowania ciągłego. Domieszki wprowadza się w trakcie produkcji betonu wraz z wodą zarobową.
Możliwe jest również dozowanie domieszki do mieszanki uprzednio przygotowanej która w wyniku opóźnienia (np. nie
planowany postój betonowozu w korku ulicznym) nie została wbudowana i traci konsystencję . Warunkiem jest, aby
mieszanka była na tyle plastyczna, by domieszka została równomiernie rozprowadzona w całej masie betonu.
Wszystkie domieszki które ma zamiar Wykonawca stosować, powinny zostać załączone do projektu recepty
przekazanej Inżynierowi do zatwierdzenia.
Procedura techniczna i ilość dozowanych domieszek powinny być zgodne z ustaleniami odpowiednich dokumentów i
instrukcji. Nie należy stosować równocześnie więcej niż 3 rodzajów domieszek.
Domieszki mogą być dodawane po wykonaniu stosownych prób i uzyskaniu wymaganych parametrów betonu w
badaniach laboratoryjnych.
2.6. Materiały do pielęgnacji
Do pielęgnacji świeżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego należy stosować preparaty powłokowe
(hydrofobowe) białe, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w robotach
budowlanych.
Środki do pielęgnacji powinny posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w
Ustawie o wyrobach.
2.7.
Geowłóknina
Stosowane geowłókniny powinny być zgodne z PN-EN 13249 i powinny spełniać wymagania podane poniżej
Wymagania
Właściwości
2
≥ 500 g/m
Masa na jednostkę powierzchni
2
≥ 2 mm
Grubość przy 20 kN/m obciążenia
≥ 10 kN/m
Wytrzymałość na rozciąganie
-4
Wskaźnik wodoprzepuszczalności w kierunku pionowym
Kv20,5% ≥ 1 x 10
-4
KH20,5% ≥ 5x 10
Wskaźnik wodoprzepuszczalności w kierunku poziomym
Odporność na alkalia
≥ 96 % PP/PE
2.8. Dyble
Dyble są to pręty długości 0,60 m i średnicy 32 mm ze stali St3S powleczonej powłoką polimerową (grubości 0,3 mm)
uniemożliwiająca związanie z betonem.
2.9. Masa zalewowa do szczelin
Do wypełnienia szczelin podłużnych używa się specjalnych mas zalewowych wbudowywanych na gorąco lub na
zimno. Masy te powinny charakteryzować się dobrą spływnością i stabilnością w wysokich temperaturach, dobrą
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przyczepnością do zagruntowanych ścianek szczeliny, elastycznością w niskich temperaturach, odpornością na
działanie środków odladzających oraz odpornością na działanie paliw i olejów samochodowych.
a) masy na zimno – o wymaganiach:
o
- temperatura mięknienia nie mniejsza niż 65 C,
o
o
- penetracja w temperaturze 25 C od 40 do 60 Pen
- przyczepność do betonu ( wytrzymałość na zrywanie) powinna być ≥ 0,1 MPa,
o
- wytrzymałość na uderzenie w temperaturze (-20 C z wysokości nie mniejszej niż 25 cm - brak rys i pęknięć),
- zdolność do całkowitego wypełniania szczelin.
b) masy na gorąco – o wymaganiach:
Do uszczelniania „na gorąco” szczelin podłużnych w nawierzchni z betonu cementowego należy stosować masy
zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru
SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60°C, bardzo dobrą
przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gorąco” są
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180°C.
Masa zalewowa powinna posiadać ważny dokument dopuszczający Wyrób do robót budowlanych.
Masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w powołanych w tych dokumentach normach, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć cechy zgodne z poniższymi wskazaniami:
Tabela 4. Ogólne wymagania dla masy zalewowej do szczelin
Lp.

Właściwość

Wymaganie

1
2
3
4

zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości)
b. dobra
temperatura mięknienia PiK
85 °C
sedymentacja w temperaturze wypełniania
< 1% wag.
spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach
5 mm
odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost
5
10°C
temperatury mięknienia PiK)
6
zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 godz.
1% wag.
odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg badania
3 spośród badanych 4 kul
7
próbek uformowanych w kule, oziębionych do temperatury nie powinny wykazywać
20oC i opuszczonych z wysokości 250 cm
śladów uszkodzeń
8
Penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC
130 j. pen.
9
wydłużenie względne w temperaturze -20oC
15%
Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych pomieszczeniach oddzielnie w
pojemnikach.

2.10. Materiały do posypywania zalewy
W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym zapobieżenia przyklejaniu się
gorącej zalewy do opon samochodowych, można posypać wierzch wypełnienia (zalewę) suchym, drobnoziarnistym
sypkim materiałem (np. niezbrylonym cementem wg PN-EN 197-1:2002 lub suchą mączką kamienną wg PN-S-96504.
Cement i mączka kamienna do posypywania zalewy powinny być składowane w zamkniętych, szczelnych workach lub
pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Przechowywanie cementu powinno być
zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08, a mączki kamiennej z PN-S-96504.
2.11. Gruntownik
Gruntownik, zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych
przez producenta zalewy. Preparat gruntujący szczelinę powinien z masą zalewową wzajemnie się tolerować.
Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta zalewy, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych, powinien mieć cechy zgodne ze wskazaniami w Tabeli 5.
Tabela 5. Ogólne wymagania dla gruntownika
Lp.
1
2
3

Właściwość

Wymaganie

konsystencja ciekła
(do nakładania pędzlem lub natryskiem)
czas odparowania rozpuszczalnika
próba rozciągania zalewy asfaltowej
z gruntownikiem na modelu szczeliny
w laboratorium, w temperaturze -20oC,
przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

80 do 150 sekund wypływu z
kubka Forda 4 mm
60 minut
zalewa nie powinna ulec
oderwaniu od ścianek betonu

Gruntownik należy składować w pojemnikach, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem
przepisów przeciwpożarowych.
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2.12. Kord
W szczelinę (po wykonaniu drugiego cięcia poszerzającego) po oczyszczeniu i zagruntowaniu wkłada się kord w celu
uszczelnienia i zmniejszenia wysokości szczeliny. Jest to sznur z materiału syntetycznego o walcowatym kształcie
wciskany do szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy zalewowej, utrzymania odpowiedniej głębokości
uszczelnienia i zabezpieczenia przed głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny.
2.13. Profile elastyczne
Profile elastyczne gumowe otwarte służące do wypełnienia (tylko) szczelin porzecznych (po wykonaniu drugiego cięcia
poszerzającego). Guma stosowana do wykonania profili powinna być odporna na spękania przy oddziaływaniu
warunków atmosferycznych (wysokich i niskich temperatur), chemicznych środków odladzających. Dolna część profilu
powinna być uzbrojona w drut do wyciągania go ze szczeliny. Profile powinny być szczelnie dopasowane do szerokości
szczelin. Powinny posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o
wyrobach.
2.15. Połączenie nawierzchni betonowej z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej
2.15.1. Beton
Beton powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 5.3.
2.15.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom STWiORB M 12.01.02.
2.15.4. Dylatacja
Do wykonania dylatacji należy zastosować następujące materiały:
− kruszywo: bazaltowe lub granitowe grysy łamane frakcji 16 mm do 25 mm,
− masę zalewową,
− materiały dodatkowe (blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją, taśma PVC, środek
gruntujący itp.).
2.
2.16. WŁÓKNA ROZPROSZONE DO ZBROJENIA BETONU
Do zbrojenia betonu należy zastosować włókna polimerowe klasy II (makrowłókna) wg PN-EN 14889-2 w
ilości 6,0 kg /m3 betonu.
−
3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w STWiORB DM 00.00.00.
„Wymagania Ogólne”.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) jednej wytwórni stacjonarnej o pracy typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej o wydajności 100 80
m3/h , wyposażonej w:
− w automatyczne urządzenie (sterowanie elektroniczne) wagowego dozowania wszystkich składników,
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych
składników:
▪
▪
▪

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kruszywo ± 3%,
cement ± 0,5%,
woda ± 2%.

3

mieszalnik o pojemność nie mniejszej niż: 1,5m
taśmociąg o wydajności nie mniej niż: 300 Mg/h
3
pompę wody zarobowej o wydajność nie mniej niż: 45m /h
3
pompę domieszek o wydajność nie mniej niż: 540 dcm /h
kabinę elektronicznego sterowania
3
kontener na domieszki nie mniej niż 4 szt. po 4000 dcm
zbiorniki kruszywa nie mniej niż 4 szt.
silosy na cement , min. 2 szt. o pj. 120Mg

przewoźnych zbiorników na wodę,
zestawu maszyn do układania mieszanki betonowej składającego się z:
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a) układarki do układania nawierzchni o grubości do 40 cm wyposażonej w:
− stół układający mieszankę o szer. min 2,5 m a max. 10,0 m
− automatyczne urządzenia do sterowania stołem w pozycji pionowej i poziomej
− deskowanie ślizgowe
− zespół wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki betonowej
− automatyczne urządzenie do wwibrowywania dybli wzdłuż i w poprzek kierunku układania
− zespół napędowy podwozia gąsienicowego.
Dopuszcza się także stosowanie układarek o szerszych stołach
max.15m b ) maszyny z pomostem roboczym wyposażonej w:
− układ sterowania kierunkiem jazdy pomostu
− pomost o max. szer. 15,0 m z którego można wykonywać ręcznie poprawki niedokładnie zatartej
powierzchni (przez urządzenie mechaniczne).
Dysze powinny być rozmieszczone w odstępach ok. 45 cm.
− pił tarczowych do mechanicznego cięcia szczelin dylatacyjnych w betonie wyposażonych w automatyczne
odsysanie i odprowadzenie (poza jezdnię) mułu powstałego podczas cięcia
− urządzenie do fazowania krawędzi przy szczelinach na głębokość ≤ 3mm
− sprężarkę do czyszczenia szczelin sprężonym powietrzem
− urządzenie do gruntowania ścianek bocznych szczeliny roztwór gruntujący (primerem)
− urządzenie do wciskania kordu w szczelinę podłużną
− urządzenie do wypełniania szczelin podłużnych, masą zalewową na gorąco
− urządzenie do wciskania profili gumowych w szczeliny poprzeczne,
− maszynę ze szczotką mechaniczną do teksturowania nawierzchni betonowej na głębokość do 1,5mm.
− maszynę do mechanicznego nanoszenia powłoki hydrofobowej jako zabiegu pielęgnacyjnego.
Maszyny i sprzęt przed uruchomieniem do pracy, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Układanie nawierzchni w sposób ręczny dopuszcza się wyjątkowo tylko w miejscach nieregularnych kształtów
nawierzchni oraz w miejscach gdzie nie jest możliwe użycie maszyny lub działka robocza jest zbyt krótka.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami,
natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Dyble, wkładki (uszczelki) lub masy zalewowe oraz preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami
podanymi w świadectwach dopuszczenia.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (z uwagi na konsystencję betonu drogowego) powinien odbywać się samochodami ze
skrzyniami stalowymi. Nie należy stosować samochodów ze skrzyniami aluminiowymi, gdyż podczas transportu oraz
rozładunku, starte (przez kruszywo w betonie) cząstki aluminium wchodzą w reakcję z wodorotlenkiem wapnia
zawartym w betonie i wydziela się wodór który to wywiera ciśnienie w zaprawie i przemieszcza się ku powierzchni
pozostawiając kanał w świeżym betonie.
Po stwardnieniu betonu w tym miejscu pozostaje widoczne koliste wzniesienie z węglanu wapnia. To zjawisko może
być powodem degradacji nawierzchni.
o
Przy średniej temperaturze 20 C, czas transportu (od chwili wytworzenia w wytwórni do czasu rozładunku na budowie)
o
o
powinien trwać maksymalnie 90 min. Zmniejszenie czasu transportu dla temperatur powyżej 20 C, wynosi 3 min/ C.
Mieszanki betonowe na górną i na dolną warstwę muszą być transportowane oddzielnymi samochodami.
Liczba środków transportowych musi zapewnić ciągłą pracę zespołu układającego mieszankę betonową. Podczas
transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie zabezpieczona przed nadmierną
utratą wilgotności. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera na zgłoszone środki transportu oraz na
harmonogram dostaw.
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego ułożenia mieszanki betonowej, zbrojenia
nawierzchni betonowej oraz pielęgnacji warstwy. Projekty podlegają akceptacji przez Inżyniera.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni betonowej, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia projekt składu mieszanki betonowej wraz z wynikami badań laboratoryjnych z
wykonanych zarobów próbnych oraz deklaracje, certyfikaty zgodności wydane przez producentów kruszyw i cementu.
Inżynier zobowiązany jest przekazać powyższy projekt recepty wraz z otrzymanymi załącznikami i próbkami
materiałów wsadowych (pobranych w jego obecności) do Laboratorium celem sprawdzenia. Na etapie
sprawdzenia recepty powinny być wykonane badania, określone w:
- p.2.2. Cement
- p.2.3. Kruszywa
- p.2.4. Woda
- p.2.5. Domieszki
- p.5.3. Właściwości betonu
 doborze kruszywa do mieszanki,
 doborze ilości cementu,
 doborze ilości wody,
 doborze domieszek.
Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej powinny mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne dla obu warstw nawierzchni. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej podano w tablicy 6.
Tabela 6. Krzywe graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw
Przechodzi przez sito [%]
Bok oczka sita, mm
Kruszywo 0-8mm
31,5,0
16,0
100
8,0
60 ÷ 76
4,0
36 ÷ 56
2,0
21 ÷ 42
1,0
12 ÷ 32
0,5
8÷20
0,25
3÷8
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości
mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami niniejszej STWiORB ,w następującym zakresie:
 oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków
transportu oraz technologicznych warunków układania i zagęszczania. Dopuszcza się konsystencję V0 ÷
V4 sprawdzaną metodą Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub konsystencję S1 ÷ S2 sprawdzaną
metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.
 oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001, dopuszczalna zawartość powietrza w
mieszance betonowej nie powinna być większa od wartości podanych w tab. 7
Stosunek w/c powinien być mniejszy od 0,45 przy czym jego wartość należy dostosować do warunków
wykonania i utrzymania nawierzchni.
3
Zaleca się, aby zawartość ziaren mniejszych od 0,25 mm ( cementu, pyłów, pisku) w 1m mieszanki betonowej
mieściła się w przedziale 450-520 kg. Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej
3
zawartości alkaliów, która powinna być mniejsza od 3 kg/m .
5.3. Właściwości betonu
Wbudowany beton powinien odpowiadać klasie wytrzymałości na ściskanie C35/45 oraz klasie ekspozycji XF4
3
wg PN-EN 206-1 przy minimalnej zawartości cementu wynoszącej 360 kg/m
Tablica 7. Wymagane parametry dla betonu nawierzchniowego dla warstwy górnej i dolnej
L.p Badana cecha
Symbol
Wymagania
Norma dotycząca Formy
procedur badań
1,
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach fc, cube - wartość
PN-EN 12390-2 150x150x150mm
nie mniej niż:
średnia: 49 MPa
PN-EN 12390-3
- wartość
minimalna: 41 MPa
2
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
PN-EN 12390-5 150x150x600mm
fcf
klasa F 5,5
twardnienia, nie niższa niż, MPa
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3

Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu po 28 dniach twardnienia,
nie niższa niż, MPa

fct

Specyfikacja
D.05.03.04.

4
5
6

Mrozoodporność
Gęstość (tolerancja w stosunku do
betonu wg. zatwierdzonej recepty)
Odporność na wnikanie benzyny i
olejów (przy wysokim ryzyku
pojawienia się na płycie paliwa lub
oleju)

klasa S 4,0
- wartość
średnia: 4,5 MPa
9
Techniczna

Wykonania

- wartość
minimalna: 3,5 MPa
kategoria FT2
±1,5%

PN-EN 12390-6

i

Odbioru

Robót

d=150, h=300mm

Budowlanych

pr-EN 12390-9
PN-EN 12390-7
PN-EN 13877-2

≤ 30 mm

5.4. Warunki przystąpienia do robót
5.4.1.
Wykonanie odcinka próbnego
Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do robót jest wykonanie przez niego próby technologicznej na odcinku
próbnym dla sprawdzenia prawidłowości przygotowania procesu technologicznego budowy nawierzchni.
Po odebraniu obu wytwórni mieszanek przez Inżyniera oraz po zaakceptowaniu prze niego, zgłoszonych maszyn
i urządzeń, Wykonawca zgłasza gotowość wykonania odcinka próbnego nawierzchni betonowej. Z Inżynierem
uzgadnia termin i lokalizację. Po uzgodnieniu, Inżynier przekazuje informacje do Laboratorium które powinno
być obecne przy rozkładaniu mieszanki betonowej oraz powinno pobrać wskazane przez Inżyniera próbki do
badań. Próbki z mieszanki betonowej powinno pobrać również Laboratorium Wykonawcy i przedstawić wyniki
Inżynierowi. Wykonanie odcinka próbnego ma na celu umożliwienie dokonania oceny przez Inżyniera:
− czy odebrane wytwórnie do produkcji mieszanki betonowej są w pełni sprawne a wyprodukowane
mieszanki spełniają wymagania STWiORB,
− czy zaakceptowany zestaw maszyn do rozkładania mieszanki betonowej jest sprawny i właściwy zapewniający ułożenie nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w niniejszej STWiORB,
− czy wymagania dla wykonywanej nawierzchni betonowej (określone w niniejszej STWiORB) są spełnione
(szerokość, grubość, równość, szorstkość, zagęszczenie, brak zaniżeń przy krawędziach bocznych)
− czy beton spełnia wymagania recepty.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do wytworzenia mieszanki betonowej
i rozkładania, jak na ciągu docelowym.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić min. 500 m .
Próba technologiczna powinna być wykonana z wyprzedzeniem 30 dni (przed układaniem nawierzchni na
zadaniu docelowym) pozwalającym na wykonanie wszystkich niezbędnych badań zgodnie z p.5.2 i p.5.3
niniejszej STWiORB. Po wykonaniu próby technologicznej (w zakresie określonym w p.5.4.1) Inżynier
sporządzi protokół zawierający:
- opinię dotyczącą wytwórni mieszanek betonowych
- opinię dotycząca zestawu do układania mieszanki betonowej
- wyniki z przeprowadzonych badań oraz ich ocenę.
Po analizie treści zapisów w protokóle, Inżynier podejmuje odpowiednią decyzję pozwalającą lub nie, na
przystąpienie Wykonawcy do wykonywania pełnego zakresu nawierzchni betonowej.
W przypadku decyzji negatywnej, Inżynier wskaże gdzie są nie spełnione wymagania i co Wykonawca powinien
zrobić, poprawić i w jakim zakresie.
5.4.2.
Warunki pogodowe
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C i wyższa
niż 25°C. Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powyżej +25°C pod warunkiem,
że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej +5°C pod warunkiem stosowania
zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej +5°C przez
okres co najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie należy przerwać. Przestrzeganie tych
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej
Temperatura układanej
Temperatura
powietrza tp, °C
+ 5 tp + 25
+ 25 tp + 30

o

mieszanki betonowej tb, C
+5 tb +30
tb ≤ +30

Uwagi
dopuszcza się prowadzenie robót
stosowanie specjalnych zabiegów

Podczas układania nawierzchni betonowej prędkość wiatru nie powinna wynosić więcej niż 16 m/s.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 wg D.04.05.01.
5.5.1.
Warstwa z geowłókniny
Pomiędzy betonem cementowym a podbudową należy ułożyć warstwę przeciw spękaniową z geowłókniny o
właściwościach jak w pkt. 2.7. Sposób mocowania geowłókniny Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
Geowłóknina po przymocowaniu powinna dokładnie przylegać do podłoża i przed ułożeniem warstwy betonu
nawierzchniowego należy zwilżyć ją wodą.
Niedopuszczalne są sfałdowania, pęcherze powietrza, na jej powierzchni nie mogą istnieć zastoiska wody. Zakładki w
obu kierunkach winny wynosić 20 cm ± 5cm z maksymalnie 3 warstwami zachodzącymi na siebie. Na krawędzi
nawierzchni geowłóknina powinna zostać ułożona szerzej o 10 cm ± 5cm.
Jako warstwę poślizgową można stosować również folii, papy lub sprysku emulsją asfaltową ( C60 B3 PU lub
C60 B3 ZM- min 0,6 kg/m2 wraz z posypem grysowym (0/4 lub 0/5 lub innej w zależności od dostępności
materiału).Grys może pochodzić ze skał osadowych lub metamorficznych jak również ze skał sztucznych. Ilość
grysu musi zabezpieczyć spryskaną podbudowę przed stykiem kół środków transportu.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w
wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki betonu powinny być dozowane elektronicznie zgodnie z tolerancjami określonymi w pkt. 3.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się za pomocą zestawu maszyn, opisanego w p. 3.
Rozkładarka układa mieszankę betonową w warstwie o grubości do 27 cm. Na jej powierzchni, urządzenie
automatycznie wwibrowywuje dyble - równolegle do osi jezdni (w przekroju poprzecznym co 50 cm) - w miejscach
gdzie na powierzchni górnej warstwy (nad dyblami w połowie ich długości) będą nacinane szczeliny poprzeczne
skurczowe.
Następnie maszyna wygładza jej powierzchnię belką porzeczną. Natomiast, w tylnej części maszyny jest zamocowana
mechaniczna zacieraczka, zacierająca wygładzoną powierzchnię ułożonej mieszanki betonowej.
Na zakończenie każdej działki roboczej (na całej szerokości przekroju poprzecznego) powinno być założone
zabezpieczenie (przed osiadaniem krawędzi ze świeżego betonu) w postaci jednolitej drewnianej belki o równych
powierzchniach bocznych i grubości równej grubości nawierzchni. Po stwardnieniu betonu i odjęciu belki, w ściance
należy wywiercić otwory o średnicy odpowiadającej grubości dybli i głębokości równej połowie ich długości.
W wywiercone otwory należy włożyć dyble
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowywania
mieszanki betonowej. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu (powyżej 1,5 godziny), należy wykonać szczelinę
konstrukcyjną.
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta a skrapianie jej wodą w jakimkolwiek celu jest
niedopuszczalne. Jeżeli niweleta drogi ma pochylenie podłużne większe od 4%, to należy odwrócić kierunek
rozkładania mieszanki betowej – z dołu do góry –ażeby zapobiec powstaniu spękań powierzchniowych od rozciągania.
Mieszankę betonową należy rozłożyć nie później niż 90 minut po jej wyprodukowaniu, a proces wbudowywania i
zagęszczania zakończyć na 15 minut przed rozpoczęciem wiązania cementu.
Zalecana prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 0,5-1,2 m/min i zależna jest od typu układarki
Układanie ręczne mieszanki dopuszcza się w miejscach trudnodostępnych dla maszyn i za zgodą Inżyniera. Należy
wówczas wbudowywać ją w jednej warstwie tak, by nie miała miejsca segregacja kruszywa i nie powstały strefy o
nierównomiernym zagęszczeniu. Mieszankę należy zagęszczać listwami wibracyjnymi na całej szerokości płyty i
wibratorami wgłębnymi w pobliżu deskowań lub krawędzi wcześniej ułożonych płyt. Wibratory te nie mogą służyć do
wstępnego rozprowadzania mieszanki betonowej w obrysie deskowań.
5.8.

Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegających od przeciętnych
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5.8.1.
Warunki realizacji Robót odbiegające od przeciętnych
Do warunków odbiegających od przeciętnych podczas realizacji robót , należy zaliczyć:
− gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +5°C - wówczas należy podjąć specjalne środki zabezpieczające tj. :
− zwiększenie zawartości cementu
− zastosowanie cementu o wyższej wytrzymałości początkowej
− podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu
o
Dodawaną wodę o temperaturze przekraczającej 70 C, należy zmieszać z kruszywem przed dodaniem cementu
− gdy temperatura powietrza wynosi powyżej +25°C, należy kontrolować temperaturę świeżego betonu w miejscu
wbudowywania. Temperatura ta nie może przekroczyć 30°C. W celu zapobieżenia niekorzystnym wpływom
wysokich temperatur na beton, należy zastosować środki zapobiegawcze tj.:
− ochłodzenie podłoża przez nawilżenie
− zraszanie grubego kruszywa wodą
Realizacja robót betonowych w warunkach obniżonej temperatury (poniżej 5°C) lub podwyższonej (powyżej 25°C),
jest dopuszczalna w razie konieczności dokończenia istotnych fragmentów robót.
W wypadku wystąpienia niespodziewanych opadów atmosferycznych należy wstrzymać realizację robót betonowych a
wykonane odcinki zabezpieczyć.
5.9. Prace związane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni
Górnej powierzchni ułożonej nawierzchni betonowej należy odpowiednią teksturę celem podwyższenie współczynnika
przyczepności kół pojazdu do nawierzchni. Teksturowanie należy przeprowadzić mechaniczne poprzez szczotkowanie
lub ręcznie
5.10. Pielęgnacja nawierzchni
Po zakończeniu teksturowania, ciągle jeszcze świeży beton wymaga pielęgnacji przez okres minimum 7dni.
W tym celu koniecznym jest, pokrycie powierzchni betonu preparatem hydrofobowym białym (za pomocą urządzenia
mechanicznego). Taka metoda jest skuteczna i najmniej pracochłonna.
Preparat pielęgnacyjny, musi posiadać ważny dokument dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. Ilość
preparatu powinna być zgodna z zaleceniami producenta. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne
powierzchnie płyt.
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu
powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. Inne sposoby pielęgnacji
nawierzchni wymagają aprobaty Inżyniera.
Ruch kołowy po wykonanej nawierzchni jest możliwy po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości 7 dniowej
stwierdzonej „in situ”.
5.11. Nacinanie szczelin podłużnych
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Ze względu na usytuowanie, szczeliny dzielą się na podłużne i poprzeczne.
Szczeliny podłużne (skurczowe pozorne) - stosuje się przypadku jezdni o szerokości większej od 6,0m. Rozstaw
szczelin podłużnych powinien pokrywać się z pasami ruchu z uwzględnieniem opasek Ponadto, szczelina podłużna nie
powinna pokrywać się ze śladami kół. Odległość szczeliny od prawdopodobnego przebiegu śladu kół powinna wynosić
od 0,75 do 1,0m.
Szczeliny podłużne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi.
Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach:
− pierwsze cięcie, w czasie od 8 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzymałość od 8 do
10 MPa) wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, tj. ok. 9cm.
− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym gdy beton osiągnie
wytrzymałość powyżej 12 MPa do szerokości 8 mm i głębokości 2,7cm – w przypadku szczeliny wypełnionej
kordem i zalewanej masą na gorąco.
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 9.
Tabela 9. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin
0
od 5 do 15
od 25 do 30
Średnia temperatura powietrza w C
5
od 15 do 25
Ilość godzin od ułożenia mieszanki do
osiągnięcia przez beton wytrzymałości
od 20 do 30
od 15 do 20
od 10 do 15
od 6 do 10
10 MPa
Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że szczeliny trzeba będzie nacinać (pierwsze cięcie) przed rozpoczęciem procesu
teksturowania, to należy je nacinać przez folię.
5.12. Warunki atmosferyczne
Roboty związane z wypełnieniem szczelin masami zalewowymi należy wykonywać przy braku opadów i w warunkach
atmosferycznych określonych w aprobacie technicznej i wskazaniach producenta (przeważnie gdy temperatura
otoczenia i podłoża nie jest niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 40°C). Dopuszcza się zalewanie szczelin masą w
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temperaturze poniżej 5°C, za zgodą Inżyniera, pod warunkiem wysuszenia i wygrzania szczelin lancą gorącego
powietrza.
Nie zaleca się wypełniania szczelin zalewą w czasie silnych wiatrów (V > 16 m/s).
5.13. Czynności wstępne przed wypełnieniem szczelin
Przed przystąpieniem do wypełnienia szczeliny należy doprowadzić do:
− sprawdzenia wizualnego wilgotności elementów uszczelnianych (ścianki szczeliny i jej dno powinny być suche),
− wizualnego sprawdzenia wilgotności betonu (beton powinien być suchy),
− dokładnego oczyszczenia nawierzchni i usunięcia z niej przeszkód (np. materiałów, sprzętu),
− wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót.
5.14. Czyszczenie i suszenie szczelin
Przed wypełnieniem, szczeliny należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, itp. Po oczyszczeniu, ściany
szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Do czyszczenia szczelin należy stosować
szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią
głębokość szczeliny.
Pozostały pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza.
W przypadku zawilgocenia szczeliny, szczeliny należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu lancy gorącego
powietrza.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny,
pasem o szerokości ok. 1m.
5.15. Wypełnienie dolnej części szczeliny
Dolną część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu masą zalewową należy uszczelnić przez wciśnięcie sznura
uszczelniającego (kordu) o średnicy większej o około 25% od szerokości szczeliny.
Poziom wciśniętego sznura powinien zapewniać odpowiednią głębokość właściwego wypełnienia szczeliny masą
zalewową, tj. ok. 17 mm.
5.16. Gruntowanie szczelin
Jeśli wymaga tego producent masy zalewowej boczne ścianki szczelin powinny być zagruntowane gruntownikiem
(roztworem środka zwiększającego przyczepność). Gruntować należy tylko ścianki szczelin przewidziane do
wypełnienia w ciągu jednego dnia pracy.
Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle występuje po 15 do 30 min) można przystąpić do
wypełnienia szczelin.
5.17. Przygotowanie masy zalewowej
Masę zalewową na gorąco rozgrzewa się w odpowiednich kotłach, zgodnie z zaleceniami producenta masy, do
o
uzyskania stanu płynnego, który jest przeważnie osiągany w temperaturze od 150 do 180 C. Masy nie wolno
przegrzewać, gdyż może ulec zniszczeniu lub stracić elastyczność.
Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; należy rozgrzewać jej tyle, aby ją całkowicie zużyć i
nie pozostawiać w zbiorniku po skończonej pracy.
5.18. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji (w trakcie podgrzewania), masę wprowadza się w szczelinę grawitacyjnie lub
pod ciśnieniem przy pomocy węża z odpowiednią końcówką. Normalnie szczeliny zalewa się jednorazowo.
W przypadku większych głębokości szczeliny niż podana w p.5.15 lub na pochyłych powierzchniach, można
wykonywać zalewanie w dwóch warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie może być zanieczyszczona.
Masa w szczelinie powinna tworzyć menisk wklęsły 3 do 5 mm, aby umożliwić wyciskanie masy, w porze gorącego
lata. Masa powinna mieć bardzo dobrą adhezję do ścianek szczeliny, a prawie zerową do dna szczeliny.
Przed przystąpieniem do wypełniania szczeliny zaleca się zabezpieczyć nawierzchnię wzdłuż szczelin przed
zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taśmy samoprzylepnej wzdłuż krawędzi szczeliny.
Ewentualny nadmiar masy lub powstałe zabrudzenia należy usunąć z nawierzchni przy pomocy szpachelki lub innych
narzędzi.
5.19. Nacinanie szczelin poprzecznych
Na zaprojektowanej nawierzchni , będą występowały szczeliny poprzeczne:
-skurczowe (pozorne)
- konstrukcyjne
Minimalna odległość pomiędzy szczelinami skurczowymi wynosi 1,0m, a maksymalna jest równa 25-krotnej grubości
płyty. Optymalnym rozstawem jest odległość 5,0m. Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie
stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi. Czas cięcia musi być tak dobrany, ażeby nie pojawiły się
dzikie pęknięcia skurczowe Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach:
− pierwsze cięcie, wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 – 1/4 grubości nawierzchni, tj. ok. 12cm, a
drugie w terminie późniejszym; na szer. 8mm i głębokość 30mm, przy wypełnianiu profilami elastycznymi
gumowymi otwartymi.
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− szczeliny konstrukcyjne (mogą być profilowane) powstają : na zakończenie działki dziennej, przy przerwach w
układaniu betonu powyżej 1,5godziny. Pełnią one funkcje szczelin skurczowych. Szerokości są podobne jak
przy szczelinach poprzecznych. Mogą być zbrojone dyblami (przez nawiercenie otworów w czołowej ściance
płyty.)
Profile powinny posiadać stosowną Aprobatę Techniczną i być wykonane z gumy odpornej na działanie wysokich i
niskich temperatur , na działanie soli. Zaproponowane przez Wykonawcę profile, powinien zaakceptować Inżynier.
Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że szczeliny trzeba będzie nacinać (pierwsze cięcie) przed rozpoczęciem procesu
teksturowania, to należy je nacinać przez folię.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w p. 2 i 5 niniejszej STWiORB.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające wyrób
do robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami
STWiORB DM 00.00.00 oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wbudowania, przedstawić je
Inżynierowi do akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót związanych z betonowaniem

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 10.
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonaniu nawierzchni betonowej
Lp.
1

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Badanie właściwości kruszywa

2
3
4
5
6

)

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów na
dziennej działce roboczej
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa
Dla każdego wątpliwego źródła
)
Certyfikat producenta dla każdej partii *
1-3/dzień
Co godzinę
1 seria (3 próbki) na dzienną działkę

Badanie wody *
Badanie cementu
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu
1 seria (3 próbki) na dzienną działkę
7
po 28 dniach
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy
1 seria (3 próbki) na dzienną działkę
rozłupywaniu po 28 dniach
8 Oznaczenie nasiąkliwości betonu
1 seria (3 próbki) na 1 km
9 Oznaczenie mrozoodporności betonu
1 seria (3 próbki) na 1 km
)
* partia cementu – ilość cementu objęta jednym orzeczeniem producenta lub budząca wątpliwości co do
jednolitości cech

Badania te należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w punkcie 2 i 5 niniejszej
specyfikacji.
6.3.2. Badanie kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać na etapie sprawdzania projektu recepty oraz przy każdej zmianie rodzaju
kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3.
6.3.3. Badanie wody
W przypadku stosowania wody z wątpliwych źródeł należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008. Woda
powinna spełniać wszystkie kryteria w/w normy.
6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawić certyfikat zgodności producenta. W wypadku braku
takiego certyfikatu Wykonawca na własny koszt określi właściwości cementu podane w p. 2.2.
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6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 123-3:2001,
zależnie od przyjętej metody. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną
przez Inżyniera.
6.3.6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki
badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. Dopuszczalna zawartość
powietrza w mieszance betonowej nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej w recepcie, o więcej niż
4% oraz nie powinna przekraczać wartości wg p.2.5.
6.3.7. Gęstość betonu
Oznaczenie gęstości przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-7:2001.
Gęstość (tolerancja w stosunku do betonu wg. zatwierdzonej recepty) powinna wynosić ± 1,5%.
6.3.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie
Przygotowanie próbek do badania, pielęgnacja zgodnie normą PN-EN 12390-2 Badanie wytrzymałości betonu na
ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 na próbkach sześciennych 150x150x150mm. Wyniki badań
powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p.5.3.
6.3.9. Klasa ekspozycji (agresywne oddziaływanie zamrażania/odmrażania)
Beton powinien odpowiadać klasie ekspozycji XF4 zgodnie z PN-EN 206-1.
6.3.10. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
Badanie wytrzymałości betonu na zginanie należy wykonać (wg. PN-EN 12390-5) w 28 dniu, na próbkach o
wymiarach 150x150x600mm.
6.3.11. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu po 28 dniach
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu należy wykonać (wg PN-EN 12390-6) w 28 dniu, na
próbkach ; d=150,h=300mm.
6.3.12. Nasiąkliwość betonu
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać na próbkach sześciennych 100x100x100 mm wg normy PN-B-06250.
6.3.13. Mrozoodporność betonu
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać wg normy PN-EN 12390-9.
6.3.14. Badania szczelin w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać szerokość i głębokość szczelin, które powinny być jednakowe na całej swej długości,
a także sprawdzać czystość szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem należy sprawdzić, czy oczyszczone
ścianki szczeliny nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów nawierzchni, ziaren kruszywa, pyłów oraz śladów
wilgoci, a także śladów i plam olejowych. Jeżeli występują jakiekolwiek ślady wilgoci należy je usunąć lancą
gorącego powietrza. Plamy olejowe należy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami.
Jeżeli ścianki oczyszczonej szczeliny są pokrywane gruntownikiem, należy sprawdzić dotykiem czy naniesiona
warstwa środka zwiększającego przyczepność nie zawiera nie odparowanych cząstek rozpuszczalnika – zagruntowane
ścianki przy pocieraniu nie powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika.
Należy stale sprawdzać makroskopowo barwę i konsystencję masy zalewowej. Należy sprawdzać wskazania
czujników temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy pobrać do dwóch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami próbki zalewy i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa
badania (producenta) do właściwego laboratorium celem wykonania badań kontrolnych.
Przed zalaniem szczelin należy sprawdzić wypełnienie szczeliny kordem, na całej długości. Po zalaniu szczelin należy
wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia masą zalewową. Jeżeli gorącą masę posypano materiałem
drobnoziarnistym, to należy sprawdzić makroskopowo czy materiał ten równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię
szczeliny.
6.4.
6.4.1.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej nawierzchni betonowej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tabela 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej
Minimalna częstotliwość badań i
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Lp.
pomiarów
1
Szerokość nawierzchni
10 razy na 1km
2
wg p.6.4.3
Równość podłużna
3
Równość poprzeczna
nie rzadziej niż co 5m
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4
5

Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie

7

Grubość nawierzchni

1 x na długości ułożonego pasa
układarki

8

Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność
badana na próbkach wyciętych z nawierzchni

w przypadkach wątpliwych, według
decyzji Inżyniera

co 200 m
Pomiar wykonuje się na siatce o
rozmiarach 10x10m wraz ze
sprawdzeniem osi podłużnej jezdni i
obu krawędzi.(Dz.U. Nr 43: 1999)

6.4.2. Szerokość nawierzchni
Odchylenia szerokości, mierzone w skrajnych punktach nawierzchni nie powinny przekraczać -0cm, +3cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Równość nawierzchni
Równość nawierzchni należy ocenić na podstawie wyników pomiaru wykonanych metodą profilometryczną,
umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI , wg zasad (Dz.U. Nr 43: 1999).
Graniczne wartości wskaźnika IRI[mm/m]
Rodzaj warstwy 50%
80%
100%
Ścieralna
≤ 2,8
≤3,9
≤4,9
6.4.4. Szorstkość nawierzchni
Szorstkość nawierzchni należy określić na podstawie pomiaru makrotekstury nawierzchni której miarodajna głębokość
(w warunkach polskich) mieści się w przedziale od 0,6 do 1,0mm. Nawierzchnia posiada właściwą makroteksturę,
jeżeli wyniki pomiaru są większe od górnej wartości progowej (1,0). Jeżeli wyniki mieszczą się w określonym wyżej
przedziale, to należy wykonać dodatkowo pomiar szorstkości aparatem SRT- 3. Minimalny współczynnik tarcia
otrzymany z pomiaru i przeliczeń, winien wynosić 0,39, przy szybkości przejazdu przy pomiarze -60km/godz. Pomiar
makrotekstury można dokonać profilografem laserowym lub (za zgodą Inżyniera) piaskiem kalibrowanym.
6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,2 %.
6.4.6.
Rzędne wysokościowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±2
cm.
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm.
6.4.8. Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni jest określana jako średnia arytmetyczna grubości w poszczególnych miejscach i nie powinna być
mniejsza niż grubość projektowa a żaden pojedynczy wynik pomiaru grubości nie powinien być mniejszy niż wartość
projektowa - 12mm.
Grubość nawierzchni należy określić jedną z metod zgodnie z normą PN-EN 13863-1.
W przypadkach spornych i wątpliwych należy określić na podstawie odwiertów wg normy PN-EN 13863-3.
6.4.9. Badania arbitrażowe
W przypadku gdy wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych przez Inżyniera budzą wątpliwość co do jakości
wbudowanego betonu lub różnią się znacząco od wyników bieżących przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie:
wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu lub
wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, Inżynier ma prawo polecić wykonanie badań arbitrażowych.
Próbki do badań arbitrażowych (z wykonanej nawierzchni) pobiera Inżynier w obecności Wykonawcy i kieruje do badań do
(uzgodnionego z Wykonawcą) niezależnego Laboratorium. Koszty badań i pobierania próbek pokrywa Wykonawca w
przypadku gdy otrzymane wyniki badań odbiegają od wymaganych określonych w STWiORB, w przeciwnym przypadku
płaci Inżynier. Badania wymienionych cech betonu, należy przeprowadzić wg norm przywołanych w Tabeli 7, p. 5.3. W
przypadku otrzymania negatywnych wyników z przeprowadzonych badań, Inżynier ma prawo polecić Wykonawcy rozbiórkę
wykonanej nawierzchni i wykonania nowej na koszt i staraniem Wykonawcy.
6.4.10. Sprawdzanie szczelin
Sprawdzanie szczelin polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z: dokumentacją projektową, zapisami niniejszej
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STWiORB oraz tolerancją dla :
- rozmieszczenia szczelin : ±5cm.
- wypełnienie – poziom masy w szczelinach: od o do -5mm (menisk wklęsły).
- Dopuszcza się zmianę rozstawu szczelin w trakcie wykonywania poszczególnych działek roboczych.
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m ) wykonanej nawierzchni z betonu cementowego z wszystkimi
robotami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją Projektową.
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie.
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez
pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej STWiORB, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań swoich i Wykonawcy oraz pomiarów Wykonawcy
kontrolowanych na bieżąco przez Inżyniera.
9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7 wykonanej i odebranej nawierzchni betonowej.
Cena jednostkowa wykonania nawierzchni betonowej obejmuje:
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów,
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
− opracowanie projektów recept oraz wykonanie (na ich podstawie) zarobów próbnych i przeprowadzenie
wszystkich badań wskazanych w STWiORB,
− przedłożenie recept Inżynierowi wraz z niezbędnymi załącznikami oraz próbkami wszystkich materiałów
wsadowych (pobranych w obecności Inżyniera),
− wyprodukowanie mieszanki betonowej,
− transport mieszanki na miejsce wbudowania,
− wykonanie odcinka próbnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań (również przez Wykonawcę),
− oczyszczenie podłoża,
− ułożenie geowłókniny,
− ułożenie warstwy nawierzchni wg przyjętej technologii wraz z jej zagęszczeniem, teksturowaniem i pielęgnacją,
− przygotowanie i montaż dybli,
− przygotowanie i montaż kotew, w tym montowanych w nawierconych otworach na połączeniu sąsiadujących
działek roboczych,
− uszczelnienie taśmą bitumiczną samoprzylepną (grub. 10mm. - na całej grubości wykonywanej nawierzchni
betonowej) wszystkich połączeń z urządzeniami infrastruktury technicznej (np. studzienkami kanalizacyjnymi,
telefonicznymi, zaworami wodnymi, krawężnikami, elementami prefabrykowanymi),
− bieżące utrzymanie warstwy po jej wykonaniu,
− wykonanie szczelin pozornych podłużnych,
− oczyszczenie i osuszenie szczelin,
− zagruntowanie ścianek szczeliny środkiem zwiększającym przyczepność zalewy,
− zabezpieczenie wnętrza szczelin wkładkami ściśliwymi (kordami),
− mechaniczne wypełnienie szczelin masą zalewową,
− ewentualne posypanie szczelin wypełnionych masą zalewową,
D-06.01.01 - PLANTOWANIE

Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej

−
−
−
−
−
−
−
−

wykonanie szczelin porzecznych pozornych,
oczyszczenie i osuszenie szczelin,
wypełnienie szczelin profilami gumowymi elastycznymi,
wykonanie połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią mineralno-asfaltową,
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,
oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie,
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z
Dokumentacją Projektową i STWiORB,
inwentaryzacja geodezyjna.

10. Przepisy związane
10.1.Normy PN-EN 196-1:1996 PN-EN 196-2:1996 PN-EN 196-3:1996 PN-EN 196-6:1996
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Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości Metody badania cementu.
Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości Metody badania
cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów
powietrznych w stwardniałym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą Ve-Be
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia
zagęszczalności
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe PNEN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i
form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych
PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn
wytrzymałościowych
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-61/S-96504
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
PN-EN 13877-1
bitumicznych Nawierzchnie betonowe. Część 1: Materiały
PN-EN 13877-2
Nawierzchnie betonowe. Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych
PN-EN 13877-3
Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych
PN-EN 13863-1
Metoda określenia grubości nawierzchni betonowej metodą pomiarową
PN-EN 13863-3
Metoda określenia grubości nawierzchni betonowej na podstawie odwiertów
PN-EN 14188-1
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1 Wymagania wobec zalew drogowych na
gorąco
PN-EN 14188-2
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1 Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno.
PN-EN 13249
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem.
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10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2001 Katalog typowych konstrukcji podatnych i
półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
Rozporządzenie MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Antoni Szydło, Wyd. Polski Cement Sp. z o.o Kraków
2004
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1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
plantowaniem:
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
 uzupełnienie braków i nierówności terenu gruntem rodzimym,
plantowanie terenu.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3.
Nasiona traw
Do obsiania plantowanych powierzchni należy użyć mieszanki traw o następującym składzie
procentowym:
 Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)
22%
 Życica trwała (Lolium perenne)
20%
 Mietlica pospolita (Agrostis tenuis)
6%
 Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
12%
 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)
12%
 Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)
12%
 Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
5%
 Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
6%
 Koniczyna biała (Trifolium repens)
5%
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 narzędzi, sprzętu do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Plantowanie terenu
Plantowanie terenu polega na takim jego ukształtowaniu, żeby spadki poprzeczne były zgodne z
dokumentacją projektową oraz plantowany teren nawiązywał do obiektów towarzyszących. Tren
należy tak wyprofilować, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Trawniki
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i estetyki robót, takich jak:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
7.
OBMIAR ROBÓT-RYCZAŁT
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI-RYCZAŁT
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
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