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D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktów wysokościowych drogi, placów i ścieżek.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej
oraz położenia obiektów inżynierskich zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:
-

trasy drogowej

-

sporządzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi
typ 36a

-

wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

-

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami

-

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)

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 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".

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. Rodzaje m ateriałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej
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nawierzchni, bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0.04 to 0.05 m.
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" punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na żółto z czarnym napisem, powinny być
wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4 ^ 1 0 .

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do
-

wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
niwelatory,GPS,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wytyczenia 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 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. W YKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7)
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy
pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowiązującymi przepisami - Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka
wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK).
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.
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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. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a
także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Wykonawca powinien
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy
każdym obiekcie inżynierskim.
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.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
5.4. W ytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
m. in. pobrane z Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
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 i 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 pkt. 2.2. Usunięcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi 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.

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

7. 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
Jednostką obmiarową jest:
1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
kwota ryczałtowa dla opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inżynierowi.

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
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
-

wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych,

-

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-

wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych,

-

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

-

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Kwota ryczałtowa dla opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie
obejmuje:
-

szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
możliwością wypinania,

-

wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt),
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-

mapa ewidencyjna,

-

wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,

-

odbitka istniejącej mapy zasadniczej lub syt. - wys. w skali szkicu,

-

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

-

wykaz zmian gruntowych,

-

granica zastabilizowana znakami granicznymi i świadkami betonowymi, odległości między
znakami nie mogą być dłuższe niż 100 cm.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979
Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
Norma BN-67/6744-09
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Rys. 1. Świadek punktu granicznego, pomalowany na żółto z czarnym napisem, wykonany z betonu
B25 zbrojonego 4 prętami / n 0 (wymiary w cm)
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01.02.02

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy
humusu.
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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu z pasa robót ziemnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

W arstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych.

1.4.2.

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB 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”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.
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 zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
spycharki,
równiarki,
łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe,
koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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4.2. Transport humusu
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu.
Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjęciem humusu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0
m.
Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich,
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.
5.3. Zdjęcie humusu na pochyleniach terenu
Na pochyleniach poprzecznych terenu w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej humus
należy zdejmować wraz z wykonaniem stopni ze spadkiem górnej powierzchni wynoszącym około 4%
i szerokości 1 do 2,5 m.
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. Kontrola jakości zdjętego humusu
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu
z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.
Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów.
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
Jednostką obmiarową jest
1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia humusu określonej grubości,
Ilości ustalone zostaną przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Nie występują.
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
Cena 1 m3 (metra sześciennego) zdjęcia humusu obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania,
transport i hałdowanie humusu w
pryzmy na miejscu składowania do czasu ponownego
wykorzystania,
odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów,
usunięcie ze zdjętego humusu korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych materiałów z
transportem na składowisko odpadów
odwiezienie nadmiaru humusu na składowisko odpadów
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
uporządkowanie terenu robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ŚCIEŻEK

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów
dróg, placów i ścieżek.
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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką
elementów dróg i obejmują:
•

rozbiórkę nawierzchni asfaltowej określonej grubości,

•

rozbiórkę nawierzchni betonowej określonej grubości,

•

rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej kamiennej,

•

rozbiórkę chodnika o nawierzchni bitumicznej,

•

rozbiórkę podbudowy tłuczniowej określonej grubości,

•

rozbiórkę ścieżek z kostki granitowej,

•

rozbiórkę ścieżek z tłucznia,

•

rozbiórkę krawężników betonowych.

•

rozbiórkę obrzeży betonowych,

•

rozbiórkę schodów betonowych.

Materiały z rozbiórki wymienione wyżej stanowią własność Wykonawcy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB 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”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:
-

piły,
młoty pneumatyczne,

-

młoty do łamania rozbieranej nawierzchni (wyposażenie koparki),

-

spycharki,

-

koparki,

-

ładowarki,

-

samochody ciężarowe,

-

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiału z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót
rozbiórkowych.
Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Rozbiórka elem entów dróg
Rozbiórce podlegają wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowej
i niniejszej STWiORB (pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usuwać mechanicznie przy
zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie robót rozbiórkowych można
wykonywać ręcznie.
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i należy je wywieźć z terenu budowy lub złożyć
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy należy prowadzić w taki sposób, aby krawędź
rozbieranej warstwy na styku z istniejącą nawierzchnią była stopniowana i prostopadła do osi drogi,
nie może być postrzępiona.
Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach należy wypełnić warstwami
odpowiednim gruntem i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D.02.01.01.

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”.
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6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót,
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB.

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
Jednostką obmiarową jest:
•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni asfaltowej określonej grubości,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni betonowej określonej grubości,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej kamiennej określonej
grubości,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych określonej grubości,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki podbudowy tłuczniowej określonej grubości,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z betonowej kostki brukowej,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z betonowych płyt chodnikowych,

•

1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z asfaltu,

•

1 m (metr) rozbiórki krawężników betonowych,

•

1 m (metr) rozbiórki obrzeży betonowych,

•

1 m (metr) rozbiórki przepustów określonej średnicy z murkami czołowymi,

•

1 m (metr) rozbiórki ogrodzenia,

•

1 m (metr) rozbiórki barier ochronnych stalowych

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Nie występują.
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 obmiarowe
Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni asfaltowej określonej grubości obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji nawierzchni asfaltowej określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni betonowej określonej grubości obejmuje:
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•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji nawierzchni betonowej określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz

z

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej kamiennej określonej grubości obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej kamiennej określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz

z

załadunkiem

i

z

załadunkiem

i

z

załadunkiem

i

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych określonej grubości obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji nawierzchni z płyt betonowych określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz

Cena rozbiórki 1 m2 podbudowy tłuczniowej określonej grubości obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę konstrukcji podbudowy tłuczniowej określonej grubości,
•
transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz
wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.
Cena rozbiórki 1 m2 chodników z betonowej kostki brukowej obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz

z

Cena rozbiórki 1 m2 chodników z betonowych płyt chodnikowych obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji chodników z betonowych płyt chodnikowych określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz

z

załadunkiem

i

z

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m2 chodników z asfaltu obejmuje:
•

wytyczenie i prace pomiarowe,

•

rozbiórkę konstrukcji chodników z asfaltu określonej grubości,

•

transport nieprzydatnych
wyładunkiem,

•

koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,

•

uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

materiałów

na

składowisko

odpadów

wraz
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Cena rozbiórki 1 m krawężników betonowych obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę krawężników betonowych,
•
transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz
wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

z

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m obrzeży betonowych obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę obrzeży betonowych,
•
transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz
wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

z

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m przepustów określonej średnicy z murkami czołowymi obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę przepustów określonej średnicy,
•
rozbiórkę murków czołowych transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów
wraz z załadunkiem i wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.
Cena rozbiórki 1 m ogrodzenia obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi,
•
transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz
wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

z

załadunkiem

i

Cena rozbiórki 1 m barier ochronnych stalowych obejmuje:
•
wytyczenie i prace pomiarowe,
•
rozbiórkę barier ochronnych stalowych,
•
transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz
wyładunkiem,
•
koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów,
•
uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach.

z

załadunkiem

i

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00

WYKONANIE WYKOPÓW

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów
w gruntach nieskalistych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy i obejmują:
•

wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp;

•

wybranie gruntów słabonośnych do wykorzystania przy zakładaniu zieleni;

•

zgodnie z dokumentacją projektową

1.4. Określenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Korona (powierzchnia) robót ziemnych dla innych dróg - górna warstwa wykopu położona
bezpośrednio pod warstwą mrozoochronną.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
W ykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
W ykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m
W ykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
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gdzie:
; '.■- [Mg/m3] - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,
[Mg/m3] - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
Wskaźnik różnoziarnistości wzoru:

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg

U = d60 / d-i0
w którym:
U - wskaźnik różnoziarnistości
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanych w STWiORB D-M-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w
STWiORB DM.00.00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć
wszelkie roboty przygotowawcze.

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. Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania
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wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów, bądź też wybranie gruntów
słabonośnych przeznaczonych do wykorzystania przy zakładaniu zieleni zgodnie z niniejszą
Specyfikacją, pozostałe roboty zgodnie z STWiORB D-01.02.02
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów i przewidziane do wbudowania w nasypy muszą spełniać
wymagania STWiORB D-02.03.01. Dopuszcza się użycie tych gruntów do ponownego wbudowania
tylko po wykonaniu szczegółowych badań potwierdzających ich przydatność do wbudowania w nasyp.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będące nadmiarem robót
ziemnych, za zgodą Inżyniera zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Z uwagi na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów z
wykopów, ich jakość (wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie prowadzenia robót.
2.3. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.,
Tablica 1 Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Lp.

Właściwości

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

1 Rodzaj gruntu

2 Zawartość cząstek
< 0,075mm
< 0,02mm
3 Kapilarność
bierna
Hkb
4 Wskaźnik piaskowy
WP

%
%
m

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

wysadzinowe
mało wysadzinowe
glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

< 15
<3
< 1,0

od 15 do 30
od 3 do 10
> 1,0

> 30
> 10
> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D.02.03.01.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych
korzystania z następującego sprzętu do:

powinien wykazać się możliwością

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.).
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też
w czasie odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku
awarii sprzętu podstawowego. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono
w STWiORB D-M-00.00.00. pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
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 wbudowywania gruntu (materiału).
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych,
Projekt zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych,
Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z zasilaniem
energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasięg robót wraz z uzgodnieniami i przedłoży je do
akceptacji Inżynierowi.
5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopów
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
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.
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokładność wykonania
skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w p. 6.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Zasady prowadzenia robót
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w
niniejszej STWiORB.
Sposób wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
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skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
W miejscach gdzie jest to wymagane należy możliwie szybko przystąpić do stabilizacji podłoża.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp.
Odspojenie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko
wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami STWiORB.
O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

odspojonych

gruntów,

należy je

odpowiednio

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych
rzędnych robót ziemnych.
5.4. W ymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, E2), podanego w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych
Strefa korpusu

Górna warstwa o grubości
20 cm
Na głębokości od 20 do
50 cm od powierzchni
robót ziemnych

Minimalna wartość Is; E2 dla:
droga ekspresowa,
innych dróg
kategoria
ruchu
KR3kategoria
łącznice
KR6
KR2
1,03
1,00/120
1,00/100
1,00

1,00/60

ruchu

KR1-

0,97/60

Stosunek modułów wtórnego do pierwotnego powinien wynosić E2/E1 < 2,2.
Jeżeli w podłożu gruntowym zbadany wtórny moduł odkształcenia i wskaźnik zagęszczenia są niższy
od podanych powyżej, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika zagęszczenia.
Doprowadzenie gruntu do w/w modułów możliwe przez stabilizację cementem, wapnem, popiołami itp.
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

5.6. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń
nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z
niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę Robót.
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w okresach, kiedy korpus ziemny uległ nawodnieniu.
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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".
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i
wymaganych niniejszą STWiORB i PZJ.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisać do:
a) Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
b) Dziennika Budowy,
c) Protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.
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 ewentualnych wysięków wodnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.4.

6.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót ziemnych
umieszczono w tabl. 3.
Tablica 3 Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót
ziemnych
Lp.

Badana cecha

1

Szerokość korpusu
ziemnego
Szerokość dna rowów
Rzędne powierzchni korpusu
ziemnego
Pochylenie skarp

2
3
4
5
6
7

8

Równość powierzchni
korpusu
Równość skarp
Spadek podłużny
powierzchni korpusu lub dna
rowu
Badanie zagęszczenia
gruntu

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

Pomiar rzędnych w odstępach co
200m oraz w punktach wątpliwych
Wskaźnik
zagęszczenia
oraz
badanie nośności określać nie
rzadziej niż w trzech punktach na
1000m2 warstwy i w miejscach
wątpliwych
wskazanych
przez
Inżyniera

Dopuszczalne odchyłki
±10cm
+5 cm/-5cm
+1/-3cm
10%
jego
wartości
wyrażonej tg kąta
nie więcej niż 3 cm
±10cm
+1/-3cm

Zgodnie z p. 5.4
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

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
Jednostką obmiarową jest:
1m3 (jeden metr sześcienny) wykonania wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp;
1m3 (jeden metr sześcienny) wykonania wykopów z przeznaczeniem na odkład

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej
kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać datę badań i miejsce pobrania próbek.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
Płatnośc za 1 m3 wykopu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót zgodnie z p.7.2 obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-

oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

-

koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,

-

zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,

-

wykonanie projektu organizacji i harmonogram robót ziemnych,

-

wykonanie projektu zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych,

-

wykonanie projektów wykonawczych odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z
zasilaniem energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasięg robót wraz z uzgodnieniami,

-

wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
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-

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmuje: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,

-

wykonanie wykopu gruntów nieprzydatnych do budowy nasypu obejmuje: odspojenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek na składowisku odpadów,

-

koszty składowania na składowisku odpadów,

-

koszt wykonania projektu obniżenia poziomu
odwodnienia - monitoringu wód gruntowych,

-

profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,

-

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych
wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy,

-

zagęszczenie powierzchni wykopu,

-

koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robót,

-

rekultywacja terenu,

-

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym
dodatkowo zleconych przez Inżyniera,

-

koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach,

-

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

-

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB i
zgodnych z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

wód

gruntowych,

wraz z wykonaniem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-02481
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe.
PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
PN-EN 933-8:2001 zał. A
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.03.00.00

ODWODNIENIE

D.03.02.01 WPUSTY DESZCZOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji
deszczowej - wpusty deszczowe.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej,
zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej.
W zakres tych robót wchodzą:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty montażowe,
montaż osadników,
budowa studni i wylotów,
ochrona przed korozją,
kontrola jakości,
roboty demontażowe.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

W pust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.

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".
Wykonawca jest zobowiązany
Projektowej STWiORB.

dostarczyć

materiały

zgodnie

z

wymaganiami

Dokumentacji

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed
rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze
jak najszybciej, jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inżyniera
celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.
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W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantować
trwałość większą od 50 lat.
Wykonawca może zmienić materiał na równoważny (o identycznych parametrach i właściwościach) w
przypadku zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta oraz przedstawienia
deklaracji zgodności.
Niemniej jednak wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz celu jakiemu mają służyć.

założonych

parametrów

2.2. W pust deszczowy
Wpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D 400 wg PN-EN 124:2000.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Uwaga: Szczegółowe dane dla ww. Robót należy rozpatrywać z specyfikacją dla budowy kanalizacji
deszczowej.
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D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
wykonaniem koryta stanowiącego podłoże do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

z

Lokalizację robót objętych niniejszą STWiORB określa Dokumentacja Projektowa.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 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”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

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 wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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-

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,
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych,
innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera.
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 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

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. W ykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Koryto jest wykonywane w ramach robót ziemnych.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.
pkt. 5.5

i

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem
zanieczyszczeń.

do

profilowania

podłoże

powinno

być

oczyszczone

ze

wszelkich

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
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Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej z
tolerancją od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca się wilgotność mniejszą od
optymalnej, szczególnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzętu zagęszczającego, ustaloną na poletku
doświadczalnym.
Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, to grunt należy przesuszyć w sposób zaproponowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
niż 1,0 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niż 0,97 dla nawierzchni o kategorii
ruchu KR1-2.
Badania zagęszczenia podłoża należy wykonać jedna z metod:
-

wg BN-77/8931-12 określając wskaźnik zagęszczenia Is,

-

metodą płyty obciążonej dynamicznie, wyznaczając wskaźnik zagęszczenia Is,

-

metodą płyty obciążonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zał. B, określając wskaźnik
odkształcenia Io, przy czym stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego nie powinien
przekraczać 2,2.

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.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu w sposób zaproponowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera i ponownym zagęszczeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podłoża do
wymaganego stanu wykona on na własny koszt.

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 w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
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i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wyprofilowanego
podłoża
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość koryta
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *
Rzędne wysokościowe
Zagęszczenie, wilgotność gruntu
6
podłoża
7
Nośność podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych
punktach głównych łuków poziomych

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
w 2 punktach na dziennej działce roboczej

Lp.
1
2
3
4
5

w 3 punktach na 2000 m2
i ukształtowania osi w planie należy wykonać w

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)
Równość podłużną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
Równość poprzeczną należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Zagęszczenie koryta i wyprofilowanego podłoża powinno spełniać wymagania podane w pkt 5.4.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
załącznikiem B do PN-S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714.17. Wilgotność gruntu podłoża
powinna spełniać warunki określone w pkt 5.4.
6.2.7. Nośność podłoża
Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar
wtórnego modułu odkształcenia E 2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S02205:1998. Za zgodą Inżyniera określenie wtórnego modułu odkształcenia E 2 może być
przeprowadzone przy użyciu płyty dynamicznej.
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Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają
warunek:
-

E2>45 MPa - dla podłoża z gruntów spoistych*1,

-

E2>60 MPa - dla podłoża z gruntów niespoistych.
* dotyczy nasypów z gruntów spoistych

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
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

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 wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podłoża, z ewentualnym osuszaniem gruntu,
zagęszczenie koryta,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-04481
PN-B-06714.17
PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.04.04.00. PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE
D.04.04.01. PODBUDOWA Z PIASKU (PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (piasku).

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej
wykonaniem podbudowy:
•

STWiORB

dotyczą zasad

prowadzenia

robót związanych

z

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - grubości 10cm - pod ścieżkami.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2. MATERIAŁY
2.2. Rodzaje m ateriałów
Minerałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczne, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej
specyfikacji.
Minerałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczne, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego,
spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia
ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
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Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie może
pochodzić ze skał wapiennych.

2.3. W ymagania dla m ateriałów
2.3.1.

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.
2.3.2.

W łaściwości kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D.04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.3.2.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt.3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganion podano wSST D.04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt.5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami w SST D.04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszenie kruszywa cementem, wapnem lub popiołami
przy W P 20% do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy
określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. W ymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiór robót
Zasady odbioru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa obiarowej
Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podbudowy obejmuje:
•
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•
oznakowanie robót,
•
sprawdzenie i naprawę podłoża,
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•
•
•
•
•

przygotowanie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenia mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót

10. Przepisy zawiązane.
Normy i przepisy związane podano w w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 10.
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D.04.04.01A PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy lub podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub podłoża ulepszonego z
mieszanki kruszywa, wody, cementu i ewentualnych dodatków oraz domieszek. Materiał ten wiąże i
twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury.
W mieszance można stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych
kruszyw. Do kruszyw mogą należeć kruszywo kamienne, kruszywo żużlowe z żużla kawałkowego
wielkopiecowego i kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych
0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.
Mieszanki mogą być stosowane do wymienionych
przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6.

wyżej

warstw

nawierzchni

drogowych,

Niniejsza STWiORB dotyczy tylko mieszanek kruszyw związanych cementem, nie dotyczy gruntów
ulepszonych cementem.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

-

mieszanka, w której następuje wiązanie

Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego
właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę
mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, może być naturalny.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
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Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.
Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kruszywo składające się głównie ze
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji
hydraulicznej lub karbonatyzacji.
Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO 2 , MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się
przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może
odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kategoria ruchu (KR1 - KR6) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym
lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz
D równym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
Mieszanka związana cementem - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej
mieszanki.
Symbole i skróty dodatkowe
% m/m
procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CBGM
mieszanka związana cementem,
CBR
kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
d
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
D
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
H/D
stosunek wysokości do średnicy próbki.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące m ateriałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
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2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokum entacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWiORB względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są:
•

kruszywo,

•

cement,

•

woda zarobowa,

•

ew. dodatki,

•

ew. domieszki.

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
•

kruszywo naturalne lub sztuczne,

•

kruszywo z recyklingu,

•

połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b)
z dokładnością ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z
mieszanek związanych cementem
Skróty użyte w tablicy:
Kat. - kategoria właściwości,
Dekl - deklarowana,
wsk. - wskaźnik,
wsp. - współczynnik,
roz. -rozdział

Właściwość kruszywa

Metoda
badania
wg

Frakcje/zestaw sit #

-

Uziarniene

PN-EN 933-1

Ogólne
granice
i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grube-go na
sitach pośrednich
Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
Kształt
kruszywa
grubego - maksymalne
warunki
wskaźnika

PN-EN 933-1

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19] dla
ruchu kategorii KR1 - KR6
dla
kruszywa
związanego
cementem
Punkt
w warstwie
podłoża
ulepszonego
i podbudowy
PN-EN 13242
podbudowy pomocniczej
zasadniczej
4.1
Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1
Kruszywo grube: kat. G c 8 0 /2 0 ,
kruszywo
drobne: kat. G f8 0 ,
kruszywo o ciągłym
uziarnieniu: kat. Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków
1-5
4.3.2
Kat. G T c N R (tj. brak wymagania)

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3*)

4 3Kruszywo drobne: kat. G T fN R (tj. brak
3 wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu:
kat. G T a N R (tj. brak wymagania)
4.4

Kat. FIDekl (tj. wsk. płasko
ści > 50)

Kat. FI50 (tj. wsk.
płaskości
< 50)
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płaskości

Kształt
kruszywa
grubego - maksymalne
wartości
wskaźnika
kształtu
Kategorie
procentowych
zawartości ziaren
o
powierzchniach
przekruszonych
lub
łamanych oraz ziaren
całkowicie
zaokrąglonych
w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów**) w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów**) w
kruszywie drobnym
Jakość pyłów
Odporność
na
rozdrabnianie kruszywa
grubego

PN-EN 933-4*)

4.4

Kat. SlDekl (tj. wsk. kształtu
>55)

PN-EN 933-5

4.5

Kat. C n r (tj. brak wymagania)

PN-EN 933-1

4.6

PN-EN 933-1

4.6

PN-EN 1097-2

4.7
5.2

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-6,
roz. 7, 8 i 9
PN-EN 1097-6,
roz. 7, 8 i 9
PN-EN 1744-1

5.3
5.4

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez
sito 0,063 mm jest > 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez
sito 0,063 mm jest > 22)
Brak wymagań
Kat. LA60 (tj. wsp. Los Kat.
LA50
(tj.
Angeles jest < 60)
wsp.
Los
Angeles jest <
50)
Kat. M deNR (tj. brak wymagania)
Deklarowana

5.5

Deklarowana

6.02.1980

zawartość

PN-EN 1744-1

6.3

Składniki
wpływające
na szybkość wiązania i
twardnienia mieszanek
związanych
hydraulicznie
Stałość objętości żużla
stalowniczego

PN-EN 1744-1

6.4.1

Kruszywo kamienne: kat. AS 0 2 (tj. zawartość
siarczanów < 0,2%),
żużel
kawałkowy
wielkopiecowy:
kat. AS 1 0 (tj. zawartość
siarczanów < 1,0%)
Kruszywo kamienne: kat. S n r (tj. brak
wymagania), żużel kawałkowy wielkopiecowy:
kat. S2 (tj. zawartość siarki całkowitej < 2%)
Deklarowana

PN-EN 1744-1,
roz. 19.3

6.4.2.1

Rozpad krzemianowy w
żużlu
wielkopiec.
kawałkowym
Rozpad żelazawy w
żużlu
wielkopiec.
kawałkowym
Składniki
rozpuszczalne
w
wodzie
Zanieczyszczenia

PN-EN
p. 19.1

1744-1,

6.4.2.2

Kat. V5 (tj. pęcznienie < 5 % objętości).
Dotyczy żużla z klasycznego pieca tlenowego i
elektrycznego pieca łukowego
Brak rozpadu

PN-EN
p.19.2

1744-1,

6.4.2.3

Brak rozpadu

PN-EN 1744-3

6.4.3

Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg
odrębnych przepisów

-

6.4.4

PN-EN 1367-3 i
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6,
roz. 7

7.2

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy
Kat. S B la (tj. wzrost współczynnika Los
Angeles po gotowaniu < 8%)
Kat.
W242
(tj.
maksymalna
wartość
nasiąkliwości < 2% masy)

Odporność na ścieranie
Gęstość ziaren
Nasiąkliwość
Siarczany
rozpuszczalne
kwasie
Całkowita
siarki

w

Zgorzel
słoneczna
bazaltu
Nasiąkliwość(Jeśli
kruszywo nie spełni
warunku
W242,
to
należy zbadać jego
mrozoodporność wg p.
7.3.3 - wiersz poniżej)

7.3.2

Kat. SI50 (tj. wsk.
kształtu < 55)
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Mrozoodporność
na
kruszywa frakcji 8/16
mm
(Badanie
wykonywane tylko w
przypadku,
gdy
nasiąkliwość kruszywa
przekracza WA242)
Skład mineralogiczny
Istotne
środowiskowe

PN-EN 1367-1

-

Zał. C
p.C3.4
Zał. C
pkt
C.3.4

Skały
magmowe
i
przeobrażone: kat. F4 (tj.
zamrażanie-rozmrażanie <
4% masy), skały osadowe:
kat.
F1 0 ,
kruszywa
z
recyklingu: kat. F10 (F25***)

Kat.
F4
zamrażanierozmrażanie
4%)

(tj.
<

Deklarowany

Większość
substancji
niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia
mineralnego.
Jednak
w
odniesieniu
do
kruszyw
sztucznych
i
odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości
dopuszczalnych
wg
odrębnych
przepisów
Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

*)
**)
***)

cechy

7.3.3

2.2.4. Cement
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:
•

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg - do 10
zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu
podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się
wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o
(dla worków trzywarstwowych),

dni w miejscach
terminu trwałości
i ścianach oraz
z dopuszczalną
liczbie 12 warstw

•

luzem - przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.
2.2.6. Dodatki
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w
projekcie mieszanki.
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub
popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty
technicznej.
2.2.7. Domieszki
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
•

wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

•

przewoźne zbiorniki na wodę,

•

układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki,

•

walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

•

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się
po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10
warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie
zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i
urządzenia do wyładowania cementu.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując
pogorszenia ich walorów użytkowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
•

roboty przygotowawcze,
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•

projektowanie mieszanki,

•

odcinek próbny,

•

wbudowanie mieszanki,

•

roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,
Inżyniera:

ST lub wskazań

•

ustalić lokalizację robót,

•

przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz
ustalenia danych wysokościowych,

•

usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,

•

wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,

•

zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody.
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych
właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego.
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I),
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2.
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości
podanej w tablicy 2.
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , po 28
dniach, MPa dla próbek walcowych o
H/Da = 2,0
H/Da = 1,0b
1
brak wymagań
2
2,0
1,5
3
3,0
4,0
4
5,0
6,0
5
8,0
10,0
6
12
15
7
16
20
8
20
25
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki\
b H/D = 0,8 d0 1,21
Lp.

Klasa wytrzymałości

C0
C 1,5/2,0
C3/4
C5/6
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o
czasie pielęgnacji, np. Rc7 , Rc1 4 , Rc2 8 .
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do
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całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy
określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z
tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1.
Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 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 przedstawionych na rys. 1^5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

sito # mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

sito # mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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sito # mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm

sito # mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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sito # mm

Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w
tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm
> 8,0 do 31,5
2,0 do 8,0
< 2,0

Minimalna zawartość spoiwa, % m/m
3
4
5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4^6
niniejszej specyfikacji.
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.
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.
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41. 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.
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości
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R z- o

na ściskanie
c
próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do
wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji.

Wskaźnik mrozoodporności =

R 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 należy je całkowicie zanurzyć 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 temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o
temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. 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
R

z-o

c

, rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.

W ymagania wobec mieszanek
Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym
systemem I.
W tablicach 4 + 6 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzymałościami na ściskanie.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża ulepszonego

Właściwość
Wymagania dla ruchu KR1 + KR6
Składniki
Cement
wg p. 2.2.4
Kruszywo
wg tablicy 1
Woda zarobowa
wg p. 2.2.5
Dodatki
wg p. 2.2.6
Mieszanka
Uziarnienie:
krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm
wg rys. 5*)
- mieszanka 0/11,2 mm
wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm
wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm
wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm
wg rys. 1
2.2
Minimalna zawartość cementu
wg tablicy 3
2.3
Zawartość wody
wg projektu mieszanki
2.4
Wytrzymałość na ściskanie (system I) klasa C 1,5/2,0
klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 2
*) Mieszankę 0/8 mm można stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2
Lp.
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

Tablica 5.
pomocniczej
Lp.

Wymagania wobec mieszanek związanych

Właściwość
KR1 - KR2

1.0

cementem do warstwy podbudowy

Wymagania dla ruchu
KR3 - KR4
KR5 - KR6

Składniki
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1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

2.2
2.03.
1980
2.4

2.5

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

Krzywe graniczne uziarnienia
wg rys. 5
wg rys. 4
wg rys. 3
wg rys. 2
wg rys. 1
wg tablicy 3
wg projektu mieszanki

Wytrzymałość
na
ściskanie
(system
I)
klasa
wytrzymałości Rc wg tablicy 2
Mrozoodporność

klasa C 1,5/2,0
(nie więcej niż
4,0 MPa)
> 0,6

Tablica 6.
zasadniczej

p. 2.2.4
tablicy 1
p. 2.2.5
p. 2.2.6

klasa C 3/4
(nie
więcej
niż 6,0 MPa)
> 0,6

Wymagania wobec mieszanek związanych

Właściwość

Lp.

wg
wg
wg
wg

klasa C 5/6 (nie
więcej niż 10,0
MPa)
> 0,6

cementem do warstwy podbudowy

Wymagania dla ruchu
KR1 - KR2
KR3 - KR4

KR5 - KR6
Składniki
Cement
wg p. 2.2.4
Kruszywo
wg tablicy 1
Woda zarobowa
wg p. 2.2.5
Dodatki
wg p. 2.2.6
Mieszanka
Uziarnienie:
Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm
wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm
wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm
wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm
wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm
wg rys. 1
2.2
Minimalna zawartość cementu
wg tablicy 3
2.3
Zawartość wody
wg projektu mieszanki
2.4
Wytrzymałość na ściskanie*) klasa C 3/4 klasa C 5/6 klasa C 8/10
(system I) klasa wytrzy (nie więcej niż (nie
więcej (nie więcej niż
małości Rc wg tablicy 2
6,0 MPa)
niż 10,0 MPa) 20,0 MPa)
2.5
Mrozoodporność
> 0,7
> 0,7
> 0,7
*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania
przeciwspękaniowe (patrz p.5.7)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

5.5. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
•

stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest
właściwy,

•

określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,

•

określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane
do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego.
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być
mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

podbudowy

lub

podłoża

ulepszonego

po

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte.

być

5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w STWiORB
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWiORB D.02.00.00 „Roboty
ziemne”.
Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu
tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej.
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
5.7. W ytwarzanie i wbudowanie mieszanki
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej należy wytwarzać w
wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objętościowego dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 2010 Mieszanki
związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych część 5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest
większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy
przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej
zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie
powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy
poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz
wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający
podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to
spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm
dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się
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je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3+5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w
początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na
kwadratowe lub prostokątne płyty.
Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości na ściskanie Rc powyżej 10 MPa
należy stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne według ustaleń dokumentacji projektowej.
Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości Rc przekraczającej 5 do 10 MPa
należy stosować technologie przeciwspękaniowe według ustaleń dokumentacji projektowej, z
zastosowaniem geosyntetyków lub membran, odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i
krajowych aprobat technicznych.
5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów:
•

skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną,

•

przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,

•

przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7+10 dni,

•

przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

•
innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie
za zgodą Inżyniera.
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją wiaty i
wskazaniami Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
•

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

•

uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,

•

roboty porządkujące otoczenie terenu robót,

•

usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

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:
•

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),

•

ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

5
6

Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań
Lokalizacja i zgodność granic
terenu robót z dokumentacją 1 raz
projektową.
Roboty przygotowawcze
Ocena ciągła
Dla
każdej
partii
Właściwości kruszywa
kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa
Dla
każdego
Właściwości wody
wątpliwego źródła
Właściwości cementu
Dla każdej partii
Uziarnienie mieszanki
2 razy dziennie

7

Wilgotność mieszanki

Jw.

8

Grubość warstwy podbudowy
Zagęszczenie
warstwy
mieszanki
Oznaczenie wytrzymałości na
ściskanie
Oznaczenie mrozoodporności
Wykonanie
robót
wykończeniowych

Jw.

PN-EN 197-1 [5]
Rys. 1 + 5
Wilgotność
optymalna
tolerancją +10%, -20%
Tolerancja ± 1 cm

Jw.

0,98 Proctora (p. 5.7)

3 próbki dziennie

PN-EN 13286-41 [21]

Na zlecenie Inżyniera

p. 5.4

Ocena ciągła

Według punktu 5.9

Lp.
1
2
3

4

9
10
11
12

Wartości dopuszczalne
Wg pkt. 5 i dokumentacji
projektowej
Wg pkt. 5.3
Tablica 1

PN-EN 1008 [11]

z

6.4. W ymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub
ulepszonego podłoża
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna
częstotliwość Dopuszczalne odchyłki
badań i pomiarów

1

Szerokość

10 razy na 1 km

+10 cm, -5 cm: różnice
szerokości projektowanej

2

Równość podłużna

wg Rozporządzenia Ministra
Transportu
i
Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.
w
sprawie
warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie

wg
Rozporządzenia
Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
drogi
publiczne i ich usytuowanie

od
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3

Równość poprzeczna

wg Rozporządzenia Ministra
Transportu
i
Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.
w
sprawie
warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie

wg
Rozporządzenia
Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
drogi
publiczne i ich usytuowanie

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

± 0,5% dopuszczalna tolerancja od
dokumentacji projektowej

5

Rzędne wysokościowe

Wg Rozporządzenia Ministra
Transportu
i
Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.
w
sprawie
warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie

Wg
Rozporządzenia
Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
drogi
publiczne i ich usytuowanie

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubość podbudowy

osi

w co 100 m

Przesunięcie od osi projektowanej ±
5 cm

w 3 punktach, lecz nie rzadziej Różnice od grubości projektowanej
niż raz na 2000 m2
dla:

i ulepszonego podłoża
podbudowy zasadniczej ±10%
podbudowy pomocniczej i podłoża
ulepszonego +10%, -15%
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

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
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłoża ulepszonego.

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 wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych,
pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
roboty wykończeniowe,
odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB,
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 934-2
PN-EN 1008

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziarn za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziarn Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
kruszyw grubych
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i
wymagani
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów
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PN-EN 13242
PN-EN
2
PN-EN
41

13286

PN-EN
50

13286

PN-EN
1
PN-EN
10

14227

13286

14227

przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2: Metody
określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 41: Metoda
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem
hydraulicznym
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -C zęść 50: Metoda
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -C zęść 1: Mieszanki
związane cementem
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Część 10: Grunty
stabilizowane cementem

10.2. Inne dokumenty
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - WT-5 2010 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
ZAŁĄCZNIK
PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA STWiORB
W 2007 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 14227-1 „Mieszanki związane
spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem”, opublikowaną w
języku polskim. Norma jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec
mieszanek do konkretnych zastosowań. Wprowadzenie normy do praktycznego stosowania umożliwia
krajowy dokument aplikacyjny „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - WT5 2010 Wymagania techniczne” zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z 19 listopada 2010 r.
Wyżej wymienione dwa dokumenty są podstawą do opracowania niniejszej STWiORB.
Norma PN-EN 14227-1 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242. Nowością
jest dopuszczenie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z recyklingu, a także oznaczenia pozaklasowe, o
parametrach deklarowanych.
Określony normą PN-EN 14227-1 zakres wytrzymałości na ściskanie mieszanek z kruszyw
związanych cementem wynosi od 1,5 do 20 MPa. W tym przedziale mieszczą się wytrzymałości na
ściskanie, charakteryzujące dotychczas stosowane w kraju mieszanki z chudego betonu (6^9 MPa).
Dotychczasowa normalizacja polska nie przewidywała oddzielnych norm PN dla kruszyw i gruntów
stabilizowanych cementem. Obecnie w normach europejskich problem ten ujęto w dwóch normach:
•

PN-EN 14227-1, dotyczącej kruszyw związanych cementem,

•

PN-EN 14227-10, dotyczącej gruntów ulepszonych cementem.
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Niniejsza STWiORB nie dotyczy gruntów, lecz dotyczy tylko kruszyw związanych cementem,
zastosowanych w podbudowie zasadniczej i pomocniczej oraz w podłożu ulepszonym. Warstwy
nawierzchni ujęte w OST przedstawiono na rysunku warstw konstrukcji nawierzchni drogowej
podatnej i półsztywnej.

Rys. 6. Układ warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej (wg W T-5 2010
warstwa ścieralna

nawierzchnia

warstwa wiążąca
podbudowa zasadnicza

podbudowa

podbudowa pomocnicza
podłoże
ulepszone
wzmacniająca)

(warstwa

mrozoochronna,

odcinająca,

podłoże

podłoże gruntowe

CCMEl*

\Mieszałnik
Rys. 7. Schemat technologiczny wytwarzania mieszanki kruszywa związanej cementem w mieszarce
o działaniu ciągłym (wg: S. Rolla, M. Rolla i W. Żarnoch - Budowa dróg cz. 1. Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, 1993).
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D.04.05.00

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIĄZANEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego
materiału o określonym składzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim
zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z
recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach.
Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia
przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoże.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji
drogi obciążonej ruchem kategorii KR1+KR6.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony,
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych
właściwości.
Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
Kruszywo

sztuczne

-

kruszywo

pochodzenia

mineralnego,

uzyskiwane w wyniku

procesu
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przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.
Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kruszywo składające się głównie ze
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji
hydraulicznej lub karbonatyzacji.
Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO 2 , MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się
przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może
odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kategoria ruchu (KR1^KR6) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym
lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz
D równym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
Destrukt asfaltowy - materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki
niezwiązanej).
Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się
różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%.
Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa
różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
Podbudowa - dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
Symbole i skróty dodatkowe
% m/m
procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV
obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki

56

(S) deklarowana przez dostawcę/producenta,
zakładowa kontrola produkcji.

ZKP

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
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.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące m ateriałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokum entacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWiORB.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:
•

kruszywo,

•
woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
•

kruszywo naturalne lub sztuczne,

•

kruszywo z recyklingu,

•

połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b)
z dokładnością ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 i
niniejszą STWiORB.
Tablica 1.
Wymagania według WT-4 i PN-EN
niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej

13242

wobec

kruszyw

do

mieszanek

Skróty użyte w tablicy:
Kat. - kategoria właściwości,
Dekl - deklarowana,
wsk. - wskaźnik,
wsp. - współczynnik,
roz. -rozdział

Właściwość
kruszywa

Metoda
badania
wg

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej
pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 * KR6______
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Punkt
PN-EN 13242
4.1-4.2

Zestaw sit #

Uziarnienie

PN-EN 933-1

4.3.1

Wymagania
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8 ; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63
i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. G c8 0 /2 0 ,
kruszywo drobne:
kat. G f80,
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat.
G a75.

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1-3
Kat. G T c2 0 /1 5 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o
pośrednich wymiarach
D/1,4 ogólne granice
wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia deklarowanego
przez producenta wynoszą ±15%)

Ogólne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
na
sitach
pośrednich

PN-EN 933-1

4.3.2

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kru
szywa drobnego i
kruszywa
o
ciągłym
uziarnieniu

PN-EN 933-1

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. G T f10 (tj. procent masy
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:
±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym
uziarnieniu:
kat.
G T a2 0
(tj.
procent
masy
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:
±20%, sito 0,063 mm: ±4%)

Kształt kruszywa
grubego
maksymalne
wartości
wskaź
nika płaskości
Kształt kruszywa
grubego
maksymalne
wartości
wskaźnika
kształtu
Kategorie
procentowych
zawartości ziaren
o
powierzchni
przekruszonej lub
łamanych
oraz
ziaren całkowicie
zaokrąglonych w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów
w
kruszywie
grubym*)
Zawartość pyłów
w
kruszywie
drobnym*)
Jakość pyłów

PN-EN 933-3

4.4

Kat. FI50 (tj. maksymalna
płaskości wynosi < 50)

PN-EN 933-4

4.4

Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu
wynosi < 55)

PN-EN 933-5

4.5

Kat. C 90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub
łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn
całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %)

PN-EN 933-1

4.6

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito
0,063 mm jest > 4)

PN-EN 933-1

4.6

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito
0,063 mm jest > 22)

-

4.7

PN-EN 1097-2

5.2

Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek
Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los
Angeles < 40 **))

PN-EN 1097-1

5.3

Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala
>50))

PN-EN
roz. 7, 8
PN-EN
roz. 7, 8

5.4

Deklarowana

5.5 i
7.3.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat. WA 2 4 2 ***) (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości
<2% masy)

Odporność
na
rozdrabnianie
kruszywa grubego
Odporność
na
ścieranie
kruszywa grubego
Gęstość ziaren
Nasiąkliwość

1097-6,
i9
1097-6,
i9

wartość

wskaźnika
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Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie
Całkowita
zawartość siarki
Stałość objętości
żużla
stalowniczego

PN-EN 1744-1

6 .2

Kat. A S nr (tj. brak wymagania)

PN-EN 1744-1

6.3

Kat. S nr (tj. brak wymagania)

PN-EN 1744-1,
roz. 19.3

6.4.2.1

Kat. V 5 (tj. pęcznienie < 5 %objętości). Dotyczy żużla
z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
łukowego

Rozpad
krzemianowy
w
żużlu
wielko
piecowym
kawałkowym
Rozpad żelazawy
w
żużlu
wielkopieco- wym
kawałkowym
Składniki
rozpuszczalne w
wodzie
Zanieczyszczenia

PN-EN
p. 19.1

1744-1,

6.4.2.2

Brak rozpadu

PN-EN
p.19.2

1744-1,

6.4.2.3

Brak rozpadu

PN-EN 1744-3

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w
środowiska wg odrębnych przepisów

-

6.4.4

Zgorzel słoneczna
bazaltu
Mrozoodporność
na frakcji kruszy
wa 8/16 mm

PN-EN 1367-3 i
PN-EN 1097-2
PN-EN 1367-1

7.2
7.3.3

Skład materiałowy

-

Zał. C

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy
Kat. S B la Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los
Angeles po gotowaniu > 8 %)
Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj.
zamrażanie-rozmrażanie
< 4%
masy),
skały
osadowe: kat. F10 , kruszywa z recyklingu: kat. F 10
/C ****\
(1-25
)
Deklarowany

Istotne
cechy
środowiskowe

stosunku

do

Zał. C
pkt
C.3.4

Większość substancji niebezpiecznych określonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy
zawartość
substancji
niebezpiecznych
nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów
*)
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**)
Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie
kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA<35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność
****) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
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•

mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę,
które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

•

układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,

•

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,

•

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
•

roboty przygotowawcze,

•

projektowanie mieszanki,

•

odcinek próbny,

•

wbudowanie mieszanki,

•
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazań Inżyniera:
•

ustalić lokalizację robót,

•

przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz
ustalenia danych wysokościowych,

•

usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,

•

wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,

•

zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
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5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą
stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do
podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut
wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach)
oraz nierównomierności warunków wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie
jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa
powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych
kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład mieszanek, wzorując się na
przykładach podanych w załączniku 1.
5.4.2. W ym agania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:
•

0/31,5 mm,

•

0/45 mm,

•
0/63 mm.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym
zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2.
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN
933-1, powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów
w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec
minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej.
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w
mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN
933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1-3, odpowiednio dla każdego rodzaju
mieszanki. Na rysunkach 1 -3 pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w
którym
powinna
się
mieścić
krzywa
uziarnienia
mieszanki
„S” deklarowana
przez
dostawcę/producenta.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem
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uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm do warstw
podbudowy zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm do warstw
podbudowy zasadniczej
Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach
2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora.

Mieszanka
niezwiązana,
mm
0/31,5
0/45
0/63

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
±5
±5
-

±5
±5
±5

±5

±7

±8

-

±8

±8
-

±8
-

±8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1*3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także
wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3.
Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach
przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka,
mm

0/31,5
0/45
0/63

Minimalna i m aksym alna zawartość frakcji w mieszankach;
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2
2/4
2/5,6
4/8
min.
max
min.
max
min.
max
min.
max
4
15
7
20
10
25
4
15
7
20
4
15
7
20
-

5,6/11,2
min.
max
10
25
-

-

kontrolnych

8/16
min.
10
10

max
25
25

-

różnice

11,2/22,4
min.
max
10
25
-

-

w

16/31,5
min.
10

63

max
25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu
metoda Proctora według PN-EN 13286-2. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności
zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie
przewidują tego.
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej
metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyjąć wg tablicy 4.
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 takiej
mieszanki przez właściwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie
niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej.
Tablica 4.
zasadniczej

Wymagania wobec

wymagań

wobec

mieszanek

kruszywa

mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy

Skróty użyte w tablicy:
Kat. - kategoria właściwości,
wsk. - wskaźnik,
wsp. - współczynnik

Właściwość kruszywa

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów:
Kat.UF
Minimalna zawartość pyłów:
Kat. LF
Zawartość nadziarna:
Kat.OC

Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania
wobec
jednorodności
uziarnienia
poszczególnych
partii
-

Wymagania wobec
mieszanek kruszywa niezwiązanego w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi
obciążonej ruchem kategorii KR1 - KR6
Punkt
Wymagania
PN-EN 13285
4.3.1
0/31,5; 0/45; 0/63 mm
4.3.2
Kat. UF 9 (tj. masa frakcji przechodzącej przez
sito 0,063 mm powinna być < 9%)
4.3.2
Kat. LFnr (tj. brak wymagań)
4.3.3

4.4.1
4.4.2

Kat. OC 90 (tj. procent przechodzącej masy przez
sito
1,4D*)
powinien wynosić
100%,
a
przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić
90-99%)
Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1-3
Wg tab. 2
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porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością
(S)
Wymagania
wobec
jednorodności uziarnienia na
sitach kontrolnych - różnice w
przesiewach
Wrażliwość na mróz; wskaźnik
piaskowy SE***), co najmniej
Odporność na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PNEN 1097-1, kat. nie wyższa niż
Odporność
na
ścieranie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PNEN 1097-1, kat. MDE
Mrozoodporność
(dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) wg PNEN 1367-1
Wartość
CBR
po
zagęszczeniu do wskaźnika
zagęszczenia
Is=1 , 0
i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej
Wodoprzepuszczalność
mieszanki
w
warstwie
odsączającej po zagęszczeniu
metodą Proctora do wskaźnika
zagęszczenia
Is=1 ,0 ; wsp.
filtracji ”k”, co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej;
%
(m/m)
wilgotności
optymalnej
wg
metody Proctora
Inne cechy środowiskowe

4.4.2

Wg tab. 3

4.5

45
Kat. LA35 (tj. współczynnik Los Angeles < 35)

Deklarowana

Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent
masy < 4)

> 80

4.05.1980

Brak wymagań

80-100

4.05.1980

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
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy
przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość
nadziarna.
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w
takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.5. Odcinek próbny
Przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać
odcinek próbny w celu:
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-

stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i
zagęszczania,

-

określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,

-

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.6. Podłoże pod podbudowę zasadniczą
Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej
powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne cechy
geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy zasadniczej.
Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to powinna być
wykonana zgodnie z STWiORB D-04.04.02A „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego”.
5.7. W ytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą
laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek
niezwiązanych, zgodnie z
WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu
uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym
celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa.
Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja 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,
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określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki
równiarką. 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.
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków
poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania
należy wyrównać lokalne wgłębienia.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować
aż do osiągnięcia wymaganego w STWiORB wskaźnika zagęszczenia.
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami
ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się
zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych
należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej
Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy
zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą
asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem
gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2.
5.12. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera
dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych,
takie jak:
•

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

•

uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,

•

roboty porządkujące otoczenie terenu robót,

•

usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

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:
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•

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),

•

wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie
właściwości określone w tablicy 1 niniejszej STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań
Lokalizacja i zgodność granic terenu
1 raz
robót z dokumentacją projektową
Roboty przygotowawcze
Ocena ciągła
Dla
każdej
partii
Właściwości kruszywa
kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa
2 razy na dziennej
Uziarnienie mieszanki
działce roboczej
Wilgotność mieszanki
Jw.
Zawartość pyłów w mieszance
Jw.
Zawartość nadziarna w mieszance
Jw.
Wrażliwość mieszanki na mróz,
Jw.
wskaźnik piaskowy
Zawartość wody w mieszance
Jw.
Wartość CBR po zagęszczeniu 10 próbek
mieszanki
na 10 000 m2
Inne właściwości mieszanki
Wg ustalenia Inżyniera
Cechy środowiskowe
Wg ustalenia Inżyniera
Roboty wykończeniowe
Ocena ciągła

Wartości dopuszczalne
Wg pkt 5
i dokumentacji projektowej
Wg pkt 5.3
Wg tablicy 1

Wg tablicy 4
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Wg pkt 5.12

6.4. W ymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwiązanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

3

Równość podłużna
Równość poprzeczna

4

Spadki poprzeczne *)

5
6

Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)

Minimalna
częstotliwość badań
pomiarów
10 razy na 1 km
Wg [21]
Wg [21]
10 razy na 1 km

Wg [21]
Co 100 m

Dopuszczalne odchyłki
i
+10 cm, -5 cm (różnice od
szerokości projektowej)
Wg [21
Wg [21]
±
0,5%
(dopuszczalna
tolerancja
od
spadków
projektowych)
Wg [21]
Przesunięcie
od
osi
projektowanej ± 5 cm
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w 3 punktach na działce Różnice
od
grubości
roboczej,
lecz
nie projektowanej ±10%
rzadziej niż raz na 2000
m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

7

Grubość warstwy

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
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

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 wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

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
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

•

oznakowanie robót,

•

dostarczenie materiałów i sprzętu,

•

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

•

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

•

rozłożenie mieszanki,

•

zagęszczenie mieszanki,

•

utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,

•

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

•

uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

•

roboty wykończeniowe,

•
odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i
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postanowień Inżyniera.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 13242
PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren
- Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane - Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą
Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47:
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR,
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr
102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

70

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
PRZYKŁADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU [WT-4 2010]
1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu
Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje się
składy mieszanek, odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć
jako wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki, w tym również mieszanki o wysokim udziale
standaryzowanego destruktu asfaltowego.
Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami:
•

mieszanki z betonu przekruszonego,

•

mieszanki z przekruszonego muru,

•

mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

•

mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego),

•

popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw
domowych).

1.2. Metoda badania
Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru
największego ziarna w mieszance:
•

przy D < 32 mm

masa próbki 4 000 g,

•

przy D > 32 mm

masa próbki 10 000 g.

Zgodnie z PN-EN 933-1 próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie może
być przeładowane. Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”.
Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy:
•

kruszywa z przekruszonej skały,

•

kruszywa ze żwiru,

•

beton i inne hydraulicznie związane mieszanki,

•

żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany),

•

cegły, mury i bloki betonowe,

•

mur z cegły wapienno-piaskowej,

•

kruszywa lekkie,

•

destrukt asfaltowy,

•

zanieczyszczenia organiczne - drewno, tworzywo sztuczne itp.

Należy określić masę mi każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie
mieszanki M, według poniższego wzoru, oraz podać tę wartość:

100 x mi / M

[%(m/m)].

1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu
(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce
laboratoryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6)
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego
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Składniki
Główne składniki
Inne materiały ziarniste
Zanieczyszczenia

Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m3) i
kruszywo (łącznie z żużlem)
Przekruszony mur
Destrukt asfaltowy
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne

Zawartość,
(m/m)]
> 90
<
<
<
<

[%

10
15
1
0,1

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru
Składniki
Główne składniki

Inne materiały ziarniste
Zanieczyszczenia

Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m3),
przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3), i
kruszywo (łącznie z żużlem)
Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m3
Destrukt asfaltowy
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne

Zawartość,
(m/m)]
> 80

<
<
<
<

[%

20
5
1
0,1

Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru
Składniki
Główne składniki

Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3) i
kruszywo (łącznie z żużlem)

Inne materiały ziarniste
Zanieczyszczenia

Przekruszony mur
Destrukt asfaltowy
Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m3
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne

Zawartość,
(m/m)]
> 50

<
<
<
<
<

[%

50
5
10
1
0,1

Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe
Składniki

Główne składniki

Zanieczyszczenia

Zawartość,
(m/m)]
Materiały drogowe - łącznie z kruszonym
betonem,
niezwiązanymi
kruszywami
i
przekruszone mieszanki kruszyw związane
hydrauliczni
Destrukt asfaltowy
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne

[%

> 90

< 30
< 1
< 0,1

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych

Składniki
Główne składniki
Inne składniki

Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze
szkłem, ceramiką, żużlem itp.
Żelazo i inne metale

Zawartość
grubego
kruszywa [%(m/m)]
> 90
<5
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Zanieczyszczenia

Składniki niespalone
Składniki organiczne
Popiół
lotny
ze
komunalnych

spalania

odpadów

<6
<5
0
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ZAŁĄCZNIK 2
PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA STWiORB
1.
Normy i przepisy
W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane Specyfikacja”. Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec
mieszanek do konkretnych zastosowań.
Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument
aplikacyjny „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne”, zalecony
do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych
obejmujących kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu.

z

normą

PN-EN

13242,

Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej STWiORB.
Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego”
stosowanemu określeniu „kruszywo stabilizowane mechanicznie”.

odpowiada

dawniej

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej
Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT4 2010, przedstawia poniższy szkic.
warstwa ścieralna
warstwa wążąca
podbudowa zasadnicza

nawierzchnia
podbudowa

podbudowa pomocnicza
podłoże ulepszone (warstwa
odcinająca, wzmacniająca)

mrozoochronna,

odsączająca,

podłoże

podłoże gruntowe
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ZAŁĄCZNIK 3
PRZYKŁADY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z PODBUDOW Ą ZASADNICZĄ Z KRUSZYWA
NIEZWIĄZANEGO
(na podstawie opracowania „Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich”, Instytut Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1986)
Kruszywo łamane naturalne

Warstwa ścieralna asfaltowa na podbudowie
zasadniczej z kruszywa łamanego lub
naturalnego niezwiązanego i podbudowie
pomocniczej z gruntu wzmocnionego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego lub
naturalnego niezwiązanego na podbudowie
zasadniczej z kruszywa naturalnego
niezwiązanego i podbudowie pomocniczej z
gruntu wzmocnionego spoiwem hydraulicznym

51(41)

Oznaczenia na rysunkach
7 - warstwa gruntu związana spoiwem hydraulicznym
10 - warstwa kruszywa niezwiązanego łamanego
11 - warstwa kruszywa niezwiązanego naturalnego
14 - warstwa odsączająca z piasku
Grubość warstw podano w cm
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D.04.05.02b.

PODBUDOWA ZASADNICZA Z
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KRUSZYWA

ŁAMANEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm i 5
cm (warstwa dynamiczna HanseMineral lub równoważna), zgodnie z lokalizacją określoną w
dokumentacji projektowej.
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. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 '"'Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M00.00.00 "'Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. W ymagania dla m ateriałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi
granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 1
Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe
[mm]

Przechodzi przez
sito [%]

63
31,5
20

100
78 - 100
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0

7

5 5 8 2 3 0
7 5 4 2
- - - - - 7 5 3 2
3 2

16

51

8

4
2

0,5
0,075

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. W łaściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp.
1

2

3
4

5

6

7
8

9

1 0

Wyszczególnienie właściwości

Wymagania

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych, %
(m/m), nie więcej niż

Od 2 do 10

Zawartość
organicznych

zanieczyszczeń

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B04481,%
Ścieralność w bębnie Los Angeles
ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartość
związków
siarki
w
przeliczeniu na SO 3 %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is > 1 ,0 0 *
b) przy zagęszczeniu Is > 1,03**

Badania według
PN-B-06714-l5

5

PN-B-06714-15

35

PN-B-06714-16

barwa nie
ciemniejsza niż
wzorcowa

PN-B-06714-26

Od 30 do 70

BN-64/8931-01

35
PN-B-06714-42
30

3

PN-B-06714-18

5

PN-B-06714-19

1

PN-B-06714-28

80

PN-S-06102

1 2 0

* dotyczy drogi powiatowej i dróg dojazdowych
** dotyczy trasy zasadniczej i nawierzchni węzła
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2.3.3.Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

-

układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,

-

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych 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 ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport m ateriałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi podbudowa
pomocnicza z kruszywa żużlowego wg ST D-04.04.03 (droga ekspresowa, węzeł, droga wojewódzka,
droga powiatowa) lub warstwa mrozoochronna wg ST D-04.02.03 (drogi dojazdowe).
Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposób
uzgodniony z Inżynierem.
5.3. W ytwarzanie 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
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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 0 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego,
wskaźnika zagęszczenia.

potrzebnej do uzyskania wymaganego

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien utyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielkość i lokalizację odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Inżynierem
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-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 ST.
Dla dróg dojazdowych zakres badań uzgodni Wykonawca z Inżynierem i zapisze w PZJ.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie badań

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

Uziarnienie mieszanki
2
600
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
10 próbek na 10 000 m2
Badanie właściwości kruszywa wg tablicy 1, pkt dla każdej partii kruszywa i przy każdej
2.3.2
zmianie kruszywa

Dla dróg dojazdowych częstotliwość oraz zakres badań uzgodni Wykonawca z Inżynierem i zapisze w
PZJ.
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. Dopuszcza się, za zgodą
Inżyniera, pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. W ilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B06714-17.
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. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża
gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2 pkt. 2.4.4, nie rzadziej niż 10 razy na 10 000
m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia E 1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E
rŁ .

— 2,2

Ei
6.3.5. W łaściwości 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. W ymagania dotyczące wykonanej podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*
Grubość podbudowy

Nośność podbudowy:
•

moduł odkształcenia

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
Podczas budowy: w 3 punktach
działce roboczej, lecz nie rzadziej
1000 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
niż raz na 2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na
m

na każdej
niż raz na
nie rzadziej
każde 1000

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
Dla dróg dojazdowych częstotliwość oraz zakres badań uzgodni Wykonawca z Inżynierem i zapisze w
PZJ.
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 na przekroju normalnym.
6.4.3. Równość podbudowy
Równość podłużną i poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/893104.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5
cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy
zasadniczej ± 10%,
6.4.8. Nośność podbudowy
Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”część 2 pkt. 2.4.4, powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Lp.

1
2

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku wnoś
niemniejszym niż ,
%
120
80

Wymagane cechy podbudowy
Minimalny moduł odkształcenia mierzony
Wskaźnik
płytą o średnicy 30 cm, MPa
zagęszczenia Is
od pierwszego
od drugiego
nie mniejszy niż
obciążenia E 1
obciążenia E2
1,03
1,00

100
80

180
140

Lp. 1 dotyczy podbudowy na trasie zasadniczej i nawierzchniach węzła
Lp. 2 dotyczy podbudowy na drodze powiatowej.
Wymagania określone w tablicy 4 nie dotyczą dróg dojazdowych.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu,
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, wg dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12
Kruszywa
zanieczyszczeń obcych

mineralne.

Badania.

Oznaczanie

zawartości

PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-B-06714-19
bezpośrednią

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

PN-B-06714-26
Kruszywa
zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28Kruszywa
bromową

mineralne.

mineralne.

Badania.

Badania.

Oznaczanie

Oznaczanie
zawartości

zawartości
siarki

metodą

PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

PN-B-06714-42
Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

PN-B-06731
techniczne

Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-70/8931-06
belkowym

Drogi

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

samochodowe.

Pomiar

ugięć

podatnych

ugięciomierzem

10.2 Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 1998
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D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 15x17 cm, 4x6 cm, 7x9 cm, 8x8 cm.
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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej o wymiarach 15x17 cm, 4x6 cm, 7x9 cm, 8x8 cm zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Kostka kamienna granitowa warunki:

stosowana jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące

-

w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać
wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm;

-

całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.

(Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających.)
Element uzupełniający - cały element lub część kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i
umożliwia uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 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".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki kamienna granitowa według zasad
niniejszej ST, są:
kostka kamienna granitowa,
cement i piasek na podsypkę,
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woda.
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa.
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement
do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadać
wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
Podsypka cementowo-piaskową od nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosunku 1:4.
2.4. Podbudowa.
W przedmiarze robót jako podbudowę przewidziano warstwy:
•

15 -16 cm pod drogą dojazdową;

•
5 cm pod ścieżkami dla pieszych
po zagęszczeniu podbudowy kruszywe łamanym
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.”Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania drogi i ścieżek z kostki kamiennej granitowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do
zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Podbudowę
wykonuje się z użyciem sprzętu wg wymagań STWiORB D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa
łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Transport kostek kamiennych granitowych
Kostki betonowe można również przewozić luzem samochodami, na paletach transportowych
producenta, gdyż odpowiednia twardość gwarantuje brak jej uszkodzenia

5. WYKONYW ANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu pod chodniki z kostki betonowej powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
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Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie ścieżek i drogi dojazdowej z kostki kamiennej granitowej stanowić będzie warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
5.4. Podsypka pod drogę dojazdową i ścieżki z kostki kamiennej granitowej
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana.
5.5. Nawierzchnia drogi dojazdowej i ścieżek z kostki kamiennej granitowej
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

5.5. Nawierzchnia drogi dojazdowej i ścieżek z kostki kamiennej granitowej z odzysku
Warstwę ścieralną z kostki kamiennej granitowej miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej należy
ostrożnie rozebrać tak aby nie uszkodzić kostki kamiennej granitowej. Kostkę należy składować w sposób
zapobiegający jej uszkodzeniu do czasu wykorzystania do robót. Nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej z
odzysku należy następnie układać zgodnie z wymaganiami p.5.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
Aprobatę Techniczną.
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
Jednostką obmiarową jest:
•
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z nowej kostki kamiennej granitowej;
•
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej granitowej z odzysku.
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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 wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla chodników z betonowej kostki brukowej
podlega:
wykonane koryto,
wykonana podbudowa,
wykonana podsypka.

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
Cena 1 m2 wykonanego chodnika obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
przygotowanie robót,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
ułożenie kostki,
wypełnienie spoin zaprawą,
pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
uporządkowanie terenu.

Cena 1 m2 wykonanego chodnika obejmuje:
przygotowanie robót,
rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej granitiwej,
składowanie kostki granitowej,
wytyczenie i prace pomiarowe,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
ułożenie kostki,
wypełnienie spoin zaprawą,
pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338:2005
PN-EN 14157:2005
PN-B-06050:1999

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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PN-EN
206- Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
1:2003/A1:2005
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
PN EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji.
PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/02
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D.05.02.00. NAWIERZCHNI ŻW IROW A (HANSEGRAND 0/8 LUB RÓWNOWAŻNA)

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni typu mineralnego (HanseGrand lub równoważnej).
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawartej w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni mineralnej pod ścieżkę dla pieszych o szerokości 1,50m.
2.NAW IERZCHNIA MINERALNA
2.1. HanseGRAND to nawierzchnia dla ścieżek spacerowych, alei w parkach, ścieżek rowerowych,
leśnych, cmentarzy, palców zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
HanseGrand to czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki
wysokogórskie, specjalny żwir i kamień naturalny. HanseGrand jest całkowicie przyjazny dla
środowiska i podlega utawicznej kontroli.
Nawierzchnia ścieżki pieszej o szerokości 1,50m
-

3 cm - nawierzchnia piesza żwirowa HanseGrand 0/8 lub równoważna

-

5 cm - warstwa dynamicza HanseMineral 0/16 lub równoważna

-

12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa

-

wymiana humusu i nasypów na piach

RAZEM 20 cm

Obrzeże ścieżki pieszej o szerokości 1,50 m zostanie wykonane ze stali nierdzewnej lub stali Cor Ten o wymiarach: wysokość 200 mm, grubość 4 mm.

2.2. Właściwości
HanseGrand

nie

kruszy

się

i

pyli,

jest

odporony

na

działanie

zewnętrznych

warunków

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność ba ciężar, ścieranie i jest nie
brudzący.

2.3. Dane techniczne
HanseGrand posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2 tony/m3.
Zagęszczenie wg metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.
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2.4. Wskazówki dotyczące obróbki
HanseGrand jest osadzany na głebokości od 3-4 cm. Nachylenie nawierzchni powinno wynosić 2-3%.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA.
Wykonać podłoże gruntowe. Naniesienie lub zdjęcie warstwy gruntu =/-15 cm, odległość odwiezienia
ziemi max. 150m. Nadmiar ziemi jes zdejmowany, transportowany i składany na odkład przez
Zleceniobiorcę. Spadek dwustronny lub jednostronny 2-3% wg zaleceń Zleceniodawcy. Zagęścić
podłoże gruntowe. Moduł odkształcenia EV2 min. 45 MN/m2, w przypadku gruntu spoistego min. 30
MN/m2. Wykonać warstwę ścieralną +/- 3 cm, w przypadku gruntów spoistych +/- 4 cm przy pomocy
łaty o długości 4m.
Dostarczyć niezwiązaną warstwę nośną, wodoprzepuszczalną k*=0,01 cm/s i wbudować ze spadkiem
2% równolegle do podłoża, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Mieszanka kruszywa
łamanego 0/31,5 wg ZTV T-StB 95 wersja z 2002r. Z łamanego kamienia naturalnego, udział masowy
w składnikach > 2mm, grubość wbudowania

ok.

12 cm, w stanie zagęszczonym,

stopień

zagęszczenia :D Pr> 1,0, moduł odkształcenia: E V2>80 MN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego
urządzenia do wykonania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień.
Dostarczyć i wbudować warstwę wierzchnią sieżcki wg FLL (Raport specjalistyczny dotyczący
planowania, budowy i utrzymania dróg gruntowych) wydanie z 2007r. Wraz z dostosowaniem do
krawędzi ścieżek. Szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: 3 cm, w stanie
zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1
cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10 (do potępi -4) cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni =
50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego
laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne
zagęszczenie musi odbywać się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia Dpr=0,95. Produkt:
HanseMineral, Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z
kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie
do warstwy dynamiczne.

Pielęgnacja wykańczająca według normy DIN 18035-5.

Z reguły wystarczające następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:
•

nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na
całej powierzchni,

•

w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż ,
przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego,

•

wyrównania (wykonania płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się
materiału wierzchniego.

Pielęgnację

wykańczającą

należy

tak

długo

powtarzać,

aż

uzyskana

zostanie

wymagana

wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3-5 tygodni.
Wszystkie ww. Prace należy skalkulować jako cenę na 1 m2 (jeden metr kwadratowy).

4. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest jednostka przedmiaru.
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5. Odbiór robót
W

przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru

ustali zakres robót poprawkowych do

wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w wyznaczonym terminie.
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D.08.00.00 ELEMETY DRÓG I ŚCIEŻEK
D.08.01.00 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem
krawężników kamiennych.
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 STWiORB dotyczą zasad
wykonaniem krawężników kamiennych na ławach z betonu.

prowadzenia

robót związanych

z

1.4. Określenia podstawowe
Krawężnik kamienny - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
określeniami podanymi 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".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące m ateriałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników
Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są:
◦ krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9];
◦ piasek na podsypkę;
◦ cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy;
◦ woda;
◦ oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ławy pod ustawienie krawężników

2.3. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne.
2.3.1.

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

Materiałem do wyrobu krawężników są bloczki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8].
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2.3.2.

W ymiary krawężnika kamiennego.

Należy zastosować krawężnik granitowy 15x30 cm na ławie betonowej, pionowo.
2.3.3.

Przechowywanie krawężników

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów,l
rodzajów, odmian i wielkości.
2.3.4.

Materiały na podsypkę i do zapraw.

Beton na ławę i element oporowy
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15.
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.K

Beton powinien być

Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymaganiom normy PN-EN
197-1:2002. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych oraz podsypkę cementowo
piaskową powinna być marki 32.5. Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN88/6731-08.
Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:
•
betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
•
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Transport m ateriałów
4.2.1. Transport krawężników
Krawężniki kamienn mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy
układać na drewnianych podkładach i separatorach. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.

Zakres wykonania robót.

5.2.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy wytyczyć linię krawężnika ustawianego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2.

Wykop pod ławę

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2.3. W ykonanie ławy pod krawężnik
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.7.,
stosując co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadaj ącą
wymaganiom normy BN-74/6771-04.
5.2.4. Ustawienie krawężników
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowopiaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawianego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową

94

nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Ocena jakości krawężników
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. należy wykonać zgodnie z ustaleniami
normy PN-EN 1340:2003.
6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę
Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie:
•

wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją + 2% w stosunku do
wymaganego,

•
szerokość dna wykopu, z tolerancją + 2 cm,
•
kontrola spadku podłużnego.
6.4. Sprawdzenie wykonania ław
Sprawdzeniu podlega:
•
zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją -

dopuszczalna

tolerancja +1 cm na każde 100 m ławy,
•

wysokość (grubość) ław z tolerancją + 10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100
m),

•

szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją + 20% szerokości projektowanej (w 2 punktach
na 100 m),

•

równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1 cm, przy
przyłożeniu łaty 3-metrowej,

•

odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją + 2 cm na 100 m wykonanej
ławy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Sprawdzeniu podlega:
odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na
każde 100 m ławy),
odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na każde 100 m),
równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą < 1 cm
przy przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

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
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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
Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów,
wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,
rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku,
ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem,
zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin,
wypełnienie szczelin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

10. PRZEPISY ZW IĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01080
PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-90/B-14501
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Roboty ziemne.
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji.
Cement. Transport i przechowywanie.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

10.2. Inne dokumenty
1.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r.
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D.08.02.00

OBRZEŻE Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży z
kostki granitowej na ławie betonowej.
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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obrzeży z kostki granitowej na
ławie betonowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania obrzeży z kostki granitowej
Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży z kostki granitowej są:
◦ kostka granitowa o wym.8x8 cm;
◦ piasek na podsypkę;
◦ cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy;
◦ woda;
◦
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ławy pod ustawienie krawężników

2.2.1. Obrzeża z dwóch rzędów kostki granitowej.
Na obrzeża z dwóch rzędów kostki granitowej winna zostać użyta kostka granitowa o wymiarach 8x8
cm na ławie betonowej.
2.2.2. Cement
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-EN 13043:2004.
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2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2003.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania obrzeży z ostki kamiennej
Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu
drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Transport kostek kamiennych granitowych
Kostki betonowe można również przewozić luzem samochodami, na paletach transportowych
producenta, gdyż odpowiednia twardość gwarantuje brak jej uszkodzenia
4.2.2. Transport pozostałych m ateriałów
Transport cementu i kruszywa wg STWiORB D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Ustawienie obrzeży z kostki granitowej.
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z
Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom
obrzeża w planie. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnika zagęszczenia
min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.
W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża z kostki granitowej o wymiarach 8x8 cm na podsypce
piaskowej, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między
obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
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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
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego obrzeża betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki (ławy).

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
Cena 1 m wykonania obrzeża betonowego obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów,
wykonanie wykopu pod obrzeże,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeży betonowych,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem,
wypełnienie spoin zaprawą cementową,
pielęgnacja spoin wodą,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338:2005
PN-EN 14157:2005
PN-B-06050:1999
PN-EN
2061:2003/A1:2005
PN-EN 197-1:2002
PN EN 1008:2004

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
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PN-EN 13043:2004

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/02
BN-68/8931-04

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D.08.03.00

OBRZEŻE Z STALI NIERDZEWNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży z
ze stali nierdzewnej (wysokość 200 mm, grubość 4 mm).
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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obrzeży zze stali nierdzewnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania obrzeży ze stali nierdzewnej.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży ze stali nierdzewnej według zasad niniejszej
STWiORB są: obrzeża, które wykonane jest w postaci płaskowników, połączonych na zakładkę przy
pomocy dwóch palików lub dwóch śrub.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania obrzeży ze stali nierdzewnej
Roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu
drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
4.
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4.2. Transport kostek kamiennych granitowych
Kostki betonowe można również przewozić luzem samochodami, na paletach transportowych
producenta, gdyż odpowiednia twardość gwarantuje brak jej uszkodzenia

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

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
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego obrzeża betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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
Cena 1 m wykonania obrzeża betonowego obejmuje:
wytyczenie i prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów,
wykonanie wykopu pod obrzeże,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeży,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem,
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D.08.04.00. SCHODY ORAZ STOPNIE Z PEŁNYCH BLOKÓW GRANITOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową schodów oraz
stopni z pełnych bloków granitowych
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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową schodów oraz stopni z pełnych
bloków granitowych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania obrzeży z kostki granitowej
Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży z kostki granitowej są:
◦ bloki granitowe o wymiarach 15x35 cm;
◦ piasek na podsypkę;
◦ cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy;
◦ woda;
◦
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ławy pod ustawienie krawężników
Uwaga: Sposób wykonania ww. robót należy rozpatrywać zgodnie ze specyfikacją ja k dla obrzeży
ścieżek z kostki granitowej.
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D.09.00.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.09.01.00

HUMUSOWANIE PRZY WYKONANYCH DROGACH I ŚCIEŻKACH, PO
ROZBIÓRKACH ŚCIEŻEK I DRÓG

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem przy
wykonanych drogach i ścieżkach, po rozbiórkach ścieżek i dróg.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym
powierzchniowym zagospodarowaniem terenu przy wykonanej drodze oraz ścieżkach następującymi
sposobami:
plantowaniem
humusowaniem,
obsianiem
1.4. Określenia podstawowe
Podane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
określeniami podanymi 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".

2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Rodzaje m ateriałów
Materiałami stosowanymi przy robót objętymi niniejszą STWiORB są:
•

ziemia urodzajna,

•

nasiona traw oraz roślin motylkowatych,

•
piasek
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
■ optymalny skład granulometryczny:
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•

frakcja ilasta (d < 0,002 mm)

•

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)

12 - 18%,
20 - 30%,

■
■

•
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
zawartość fosforu (P 2 O 5)
zawartość potasu (K2 O)

45 - 70%,
> 20 mg/m2,
> 30 mg/m2,

■

kwasowość pH

> 5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania plantowania i umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
wibratorów samobieżnych,
płyt ubijających,
cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
przyczepa dłużycowa,
przyczepa skrzyniowa,
ciągnik kołowy,
przyczepa samowyładowcza,
ładowarka kołowa,
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt
4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

105

5.2. Humusowanie
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu, w zależności od
gruntu występującego na powierzchni wokół drogi i ścieżek. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy
zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:
-

dla grubości warstwy humusu + 2 cm,

-

dla ilości wysianej mieszanki traw w kg na 100 m2 + 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono wady a szczególnie tam gdzie
okrywa roślin jest nierównomierna lub trwale uszkodzona, należy przeprowadzić szczegółowe badania
miąższości i rodzaju humusu, jakości materiału siewnego i wykonawstwa robót.
Wykonuje się jedno szczegółowe badanie na każde 1000 m2 źle porośniętej powierzchni skarp lecz
nie mniej niż dwa miejsca ręcznie.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Nie występują.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-R-65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

PN-B-12074:1998

Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych
na drogach,
lotniskach
i innych
powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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8.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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