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D.01.01.01 ODTWORZENIE
WYSOKOŚCIOWYCH

TRASY

I

PUNKTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w ramach
zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m.
Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
a) Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
f) wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. co 50m poza granicą robót,
g) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
h) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem
stalowym, słupki betonowe, rury metalowe o długości około 0,50 metra, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe i oznaczenia farbą.
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.
2.

SPRZĘT
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.

TRANSPORT
Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. 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.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu
o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 200 m.
Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między
reperami roboczymi nie powinna przekraczać 200 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów,
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co
50 metrów.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Obejmuje wyznaczenie
krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wskazanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległość między palikami powinna odpowiadać co najmniej odstępowi kolejnych
przekrojów poprzecznych.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót
mostowych.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednego kilometra (km) wykonania robót obejmuje:
− przygotowanie i oznakowanie robót,
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
− wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,
− ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzględnia:
− przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granicę pasa robót,
− odtworzenie wysokościowe,
− obliczenie współrzędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
9.
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− uzgodnienia z odpowiednimi władzami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
Instrukcja GTS GG-00.01.02.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne
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D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach zadania pod nazwą
„Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka
Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
ze zdjęciem warstwy humusu o średniej grubości 30 cm.
MATERIAŁY
Nie występują.
2.

3.

SPRZĘT
 równiarki, spycharki - odspojenie warstwy humusu z przemieszczeniem na
pryzmę
 łopaty, szpadle
 koparki, ładowarki, samochody samowyładowcze - odwóz części humusu na
odkład

TRANSPORT
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.

WYKONANIE ROBÓT
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach – np. zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli i
urządzeń obcych itp. – roboty wykonywać ręczne.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym.
Zdjęty humus zostanie wykorzystany przy umacnianiu skarp i zakładaniu trawników.
Nadmiar humusu zostanie wywieziony na odkład na odległość do 20 km w miejsce
wskazane przez Inżyniera.
5.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.
6.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.
7.
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ODBIÓR ROBÓT
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje
się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich
poprawy na własny koszt.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy,
-koszt uzyskania pozwolenia na składowanie wraz z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem i ewentualne związane z tym opłaty,
- wywóz ziemi urodzajnej na odkład.
9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.03.02.01. ROWY KRYTE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem rowów krytych w ramach zadania
„Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka
Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem rowów krytych.
Projektowany układ rowów krytych obejmuje budowę:
 kanału grawitacyjnego z rur betonowych Ø400mm,
 studni betonowych Ø1200mm i 1800mm,
 przykanalików z rur Ø160mm PVC SN8,
 wlot dokowy betonowy typowy,
Zakres robót przy wykonaniu rowu krytego obejmuje:
 pomiary linowe w terenie,
 dostawę materiałów,
 roboty przygotowawcze, w tym przekopy próbne oraz powieszenie instalacji
obcych,
 wykonanie wykopów liniowych wraz z umocnieniem ścian wykopu,
 wykonanie podłoża z piasku pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie kanału,
 montaż wlotu typowego,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 kontrola jakości,
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbędne prace potrzebne do wykonania zadań jak
wyżej, obejmujące min. takie czynności jak roboty ziemne, montażowe, próby
szczelności, itd.
1.3. Określenia podstawowe
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia ścieku podchodnikowego z kanałem
(rowem krytym).
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują
posiadanie zaświadczenia
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie
dokumenty na życzenie Inżyniera/ Inspektora.
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Do wykonania robót stosować materiały zgodne z projektem budowlanym i
wykonawczym i niniejszą specyfikacją.
2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
2.2.01.
Rury przewodowe
Do wykonania kanału deszczowego (rowu krytego) należy zastosować:
 rury kanalizacyjne o średnicy Ø 400 i 160mm z PCV SN8.
2.2.02.
Beton
Beton hydrotechniczny:
 C12/15
 C16/20
 C20/25
 C25/30
powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1: 2003.
2.2.03.
Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–EN 480-2:2008.
2.2.04.
Materiał na podsypkę i obsypkę rur.
Podsypka może być wykonana z piasku lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004.
2.3. Składowanie materiałów.
2.3.01.
Rury kanałowe grawitacyjne
Rury można składować na otwartej przestrzeni nie dłużej niż dwa tygodnie, układając
je w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku
dłuższych okresów przechowywania elementy należy zabezpieczyć przed promieniowanie
UV. Szczególnie należy chronić uszczelki elastomerowe przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie
na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej, jeżeli
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.3.02.
Włazy kanałowe, wpusty uliczne, stopnie, klapy zwrotne, elementy
zabezpieczeń, szalunki,
Wyżej wymienione elementy powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustów
mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksimum 1,5 m.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.3.03.
Kruszywo, tłuczeń.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Tłuczeń składować analogicznie.
2.3.04.
Cement
Składowanie cementu Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona, odwodniona i zadaszona.
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2.4. Odbiór materiałów na budowie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego
dokumentu, jaki powinien posiadać producent. Odbioru zatwierdzonych materiałów
przed wybudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji zgodności albo z normą,
albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodności z uprzednio
zatwierdzonym materiałem.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczenia materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wybudowaniem należy poddać badaniom
określonym przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania robót
ziemnych i montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera / Inspektora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, w STWiORB i wskazaniach Inżyniera /
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem / umową.
3.2. Sprzęt do budowy kanalizacji deszczowej.
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót:
 piły do cięcia asfaltu i betonu,
 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
 koparkę podsiębierne,
 spycharkę kołową lub gąsienicową,
 sprzęt do zagęszczania gruntu,
 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni
 samochód dostawczy,
 samochód skrzyniowy,
 samochód samowyładowczy,
 samochód beczkowóz lub beczkowóz ciągniony,
 wyrzynarki
 wciągarki ręczne i mechaniczne.
 pojemnik na beton,
 beczkowozów,
 zespołu prądotwórczego trójfazowego przewoźnego,
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu, grubości zagęszczanej
warstwy i jej lokalizacji względem przewodu. Sprzęt stosowany do wykonania musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt montażowy i środki transportu
muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogólne

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej,
wskazaniami Inżyniera / Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie / umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
4.2. Transport rur kanalizacyjnych.
Rury PVC i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz
rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury PVC i PE nie wyżej niż 2
m).
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport włazów kanałowych, wpustów ulicznych, wlot typowy
Wyżej wymienione elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego
mogą być przewożone luzem.
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki środek transportu, który nie
spowoduje:
 segregacji składników,
 zmiany składu mieszanki,
 zanieczyszczenia mieszanki,
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych oraz zapewni właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe
wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa i gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do
odległości transportu. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami, lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw
materiałów, w miarę postępu robót.
4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chroniącymi
cement przed wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacji deszczowej należy dokonać
geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu. Projektowana oś przewodu powinna być
oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Przygotowanie terenu robót
powinno być poprzedzone dokładnym rozeznaniem istniejących budowli wraz z
instalacjami oraz wysokiej roślinności. Podstawowe czynności przygotowawcze to:
zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
drzew i krzewów. W okolicznościach nieprzewidzianych takich jak odkrycie nie
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, niewypałów, wykopalisk należy przerwać
roboty, zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i powiadomić odpowiednie
władze.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy w miejscach, gdzie jest istniejąca
nawierzchnia asfaltowa, rozebrać ją, a gruz wywieźć.
W razie konieczności Wykonawca ma obowiązek zamontowania urządzenia
odwadniającego,
zabezpieczającego
wykopy
przed
wodami
opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenie odprowadzające wodę z wykopu należy kontrolować i konserwować przez
cały czas trwania Robót.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robot do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonania robót w strefie tych urządzeń.
5.2. Roboty ziemne
5.2.01.
Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy dokładnie zinwentaryzować przebieg i
poziom pozostawienia istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonując poprzeczne
przekopy a roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wykopy otwarte należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN 1610.
Przed zabezpieczeniem przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejącej sieci
uzbrojenia podziemnego należy zachować odległość min. 0,5m szalunku od istniejącego
przewodu. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci i obiektów prowadzić
ręcznie, krótkimi odcinkami nie dopuszczając do naruszenia stateczności bądź ich
uszkodzenia.
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w powiązaniu w profilami podłużnymi,
planami sytuacyjnymi oraz opracowaniami branżowymi.
Podwieszenie przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą
ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów
bez koniecznego podparcia. Wszystkie napotkane nieczynne instalacje przeznaczone do
likwidacji należy zdemontować i usunąć z wykopu.
Przyjmuje się że prace związane z montażem kanalizacji deszczowej prowadzone będą w
wykopach linowych wąskoprzestrzennych i wykopach punktowych umocnionych na całej
wysokości.
W miejscach posadowienia studzienek, osadników i pompowni należy przyjmować
wykopy punktowe umacniane kształtownikami stalowymi od pionowej obudowy
wykopów (stosować odpowiednie grodzie w zależności od głębokości wykopu).
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopów oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być przez Wykonawcę wywieziony.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
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rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20m gruntu należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca
wykona ręcznie.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwonienie.
5.2.02.
Odwodnienie wykopów
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania urządzeń odwadniających (o ile wymagają
tego warunki terenowe) takich, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.2.03.
Przygotowanie podłoża
Rury należy układać w odwodnionym wykopie. Posadowienie rurociągu wykonać na min.
10,0cm podsypce z ubitego piasku zagęszczanego ręcznie o granulacji 0,15-2,0 mm. W
gruntach nawodnionych (odwodnienie w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15,0 do 20,0cm. Wykonawca dokona
zagęszczenia wykonywanego podłoża zgodnie z dokumentacją projektową branży
drogowej.
5.2.04.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza i w strefie wspierającej rurociąg od
spodu tak, aby nie uległ on zniszczeniu.
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem jak wyżej,
warstwami np. 0,2m (dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia) z jednoczesnym
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu, wg PN-B10736:1999, PN-B-10725:1997.
5.3. Roboty montażowe
5.3.01.
Warunki ogólne
Głębokość ułożenia przewodów musi być zgodna z projektem budowlano-wykonawczym.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
W czasie wykonywanie robót montażowych kanalizacji deszczowej należy ściśle
przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do
budowy.
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.3.02.
Wytyczne wykonania kanałów
Technologia układania przewodów musi zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie
oczyścić. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Przewód powinien być ułożony na podsypce piaskowej tak, aby opierał się na niej
wzdłuż całej długości, symetrycznie do swojej osi. Różnice rzędnych ułożonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą, w żadnym punkcie
przewodu przekroczyć ± 2 cm.
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Połączenie rur wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Rury kamionkowe
łączyć kielichowo. Szczegóły montażowe wg instrukcji producenta.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione, aby rura nie zmieniła położenia
do czasu wykonania połączenia.
Podczas układania rur należy przewidzieć wgłębienia pod kielichami. Wgłębienie nie
powinno być większe niż to, które jest niezbędne do prawidłowego wykonania
połączenia. Do uszczelnienia połączeń należy używać wyłącznie założonych fabrycznie
uszczelek. Uszkodzone uszczelki nie mogą być używane.
Zmiany kątów trasy prowadzenia kanałów, należy stosować zawsze w studzience.
Rury należy układać w temperaturze powyżej +5°C, a wszelkiego rodzaju betonowanie
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Rury z tworzyw sztucznych należy
układać w temperaturze od +5 do +30°C. W czasie wykonywania robót montażowych
należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów
zastosowanych do budowy przewodu kanalizacyjnych.
5.3.03.
Izolacje
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną zgodnie z
dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego
uzgodnionego z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru.
5.3.04.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWIORB i
Dokumentacji Projektowej branży drogowej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów
Wykonawca uzgodni z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru.
5.3.05.
Próba szczelności
Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2001, przy użyciu sprężonego
powietrza lub wody i przy zastosowaniu ciśnienia oraz czasu trwania próby określonej w
tej normie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.01.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera
Kontraktu / Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław z dokładnością odczytu do 1 mm,
sprawdzenie szerokości, głębokości wykopu,
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
 wykonanie wykopu i podłoża;
 odwodnienie wykopów, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą;
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;
 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem
bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin;
 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej, warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących
oraz drzew i ich zabezpieczenia,
 badanie ułożenia przewodu na podłożu,
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badanie odchylenia osi kanału i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,
badanie szczelności całego kanału,
sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw,
 sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.1.02.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno
przekroczyć ± 2 cm,
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5
cm,
 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego
punkcie ± 1cm,
 dopuszczalne odchylenia osi przewodu w planie nie powinno przekroczyć ± 5,0mm,
 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinien przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku),
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) i nie mogą spowodować
na odcinku przewodu przeciwnego spadku,
 rzędne wysokościowe powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm,
 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m nie powinien wynosić mniej niż wartości podane w dokumentacji projektowej.
6.2. Ocena wyników badań

Przedstawiony do odbioru kanał należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 dały dodatni wynik.
Elementy, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT

1. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu każdego typu i średnicy, z
dokładnością do 0,1m. Dla urządzeń (osadnik, pompownia) i studni jednostką
obmiarową jest - 1 komplet.
2. Objętości będą wyliczone w m3, z dokładnością do 0,1 m3. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
3. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem
wymagań technicznych zawartych w ST i ujęte w książce obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Badania odbiorowe przewodów sieci kanalizacji deszczowej zależne są od rodzaju
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru
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technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po
zakończeniu budowy.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.01.
Ogólne zasady odbioru robót
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową przewodu kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania kanałów
 roboty montażowe studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, osadników i zbiornika
rozsączającego,
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych częściowych),
 zbadanie zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją
techniczną,
 zbadanie protokółów odbioru: próby szczelności kanału i studzienek, wyników stopnia
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały
spełnione.
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób, zgodnie ze specyfikacją
„Wymagania ogólne”.
W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń na terenie budowy, wykonawca
jest zobowiązany do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na
swój koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu każdego typu i
średnicy obejmuje:
 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu
Zapewnienia Jakości,
 roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie i zabezpieczenie robót
(wykopów),
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejących nawierzchni, odkrywki i
przekopy kontrolne, wykopy, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć
rurociągów, odwodnienie wykopów, umocnienie ścian wykopów, transport urobku,
tymczasowe składowanie urobku na składowisku, zagospodarowanie nadmiaru
gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zagęszczeniem, zasypywanie
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wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie
i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadającego się do
ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na składowisko.
wykonanie pomostów zabezpieczających dla ludności z możliwością ich
przestawienia w trakcie trwania robót,
 geodezyjne wytyczenie trasy przewodów oraz urządzeń,
 zakup, załadunek, dostawę materiałów na plac budowy, rozładunek,
składowanie wszystkich materiałów w tym i materiałów pomocniczych,
 wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i
wyposażeniem rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym:
przygotowanie podłoża, ułożenie przewodów wraz z kształtkami wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prób szczelności (2 próby),
zgodnie z niniejszą specyfikacją i Dokumentacją Projektową
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 pomiary i badania, próby, zgodnie z niniejszą specyfikacją i Dokumentacją
Projektową,
 usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót,
 koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarządcę,
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą,
 kamerowanie powykonawcze przewodów.

Cena jednostkowa kompletu studzienek, wpustów ulicznych, osadników, pompowni wód
deszczowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu
Zapewnienia Jakości,

roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie i zabezpieczenie robót
(wykopów),
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejących nawierzchni, odkrywki i
przekopy kontrolne, wykopy, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć
rurociągów, odwodnienie wykopów, umocnienie ścian wykopów, transport urobku,
tymczasowe składowanie urobku na składowisku, zagospodarowanie nadmiaru
gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zagęszczeniem, zasypywanie
wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie
i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadającego się do
ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na składowisko.
 wykonanie pomostów zabezpieczających dla ludności z możliwością ich
przestawienia w trakcie trwania robót,
 montaż elementów prefabrykowanych lub urządzeń w miejscu ich wbudowania,
 zakup i zastosowanie niezbędnych materiałów pomocniczych,
 montaż pokryw, pierścieni wyrównawczych, pierścieni odciążających, włazów,
rusztów i/lub wpustów, osadników, zbiornika rozsączającego zgodnie z
Dokumentacją Projektową,
 wyposażenie wnętrza obiektów zgodnie z Dokumentacją Projektową,
 wykonanie prób szczelności i sprawdzeń [2 próby] zgodnie z Dokumentacją
Projektową i niniejszą specyfikacją,
 wykonanie badań i pomiarów,
 usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót,
 koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarządcę,
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2. PN/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
3. DIN 4052 Elementy betonowe i komory wpustów deszczowych.
4. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
5. PN-ISO 8062:1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na
obróbkę skrawaniem.
6. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością.
8. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
9. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
11. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
12. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
13. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością.
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
16. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy
odbiorze.
18. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
19. PN-EN 206-1:2003 Beton cz1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
20. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
21. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
22. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
23. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu
24. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
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25. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
26. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie
aluminiowej.
27. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
28. BN-68/6753-04
Asfaltowe
wilgotnościowych.

emulsje

kationowe

do

izolacji

przeciw

29. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
30. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
31. PN-D-95017 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne
wymagania i badania
32. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
żelbetowych Wymagania i badania przy odbiorze.
33. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
34. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku
agresywnych wód i gruntów.
35. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
36. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
37. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
38. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
39. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie
wskaźnika wodoprzepuszczalności.
40. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie
składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
41. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
42. PN-EN 1744-1:2000
chemiczna.

Badania

chemicznych

właściwości

przewodów

kruszyw.

Analiza

43. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
44. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
45. Inne obowiązujące normy, normatywy i przepisy
Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania
o odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003r.

10.2.

2. Warunki transportu, składowania i montażu wydane przez producentów armatury
i rur.

20

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania
pn. „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska
gm. Mińsk Mazowiecki”

D.03.02.01a
REGULACJA
WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH
1.

PIONOWA

ZAWORÓW

WSTĘP.

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z regulacją pionową studni kanalizacyjnych, zaworów
wodociągowych i gazowych w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca
na budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
regulacją pionową zaworów wodociągowych i gazowych.
Rodzaj robót :
- regulacja zaworów wodociągowych.
- regulacja zaworów gazowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli
lub prawidłowej eksploatacji kanału .
1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych ,
ich konserwacji i przewietrzania .
1.4.3.Wpust uliczny ( wpust ściekowy , studzienka ściekowa ) – urządzenie do przejęcia wód
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej .
1.4.4.Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych .
1.4.5.Kratka ściekowa – urządzenie przez które wody opadowe przedostają się od góry do
wpustu ulicznego .
1.4.6.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych .
1.4.7.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi
polskimi normami
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń
podziemnych to:
 elementy deskowania,
 beton i jego składniki,
 elementy prefabrykowane,
 żwir, piasek, zaprawa cementowa.
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu :
- piły tarczowej ,
- młota pneumatycznego ,
- zagęszczarki wibracyjnej ,
- sprzętu pomocniczego (szczotka , łopata , szablon itp.)
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Nowe materiały do wykonania naprawy można dostarczać dowolnymi środkami transportu .
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów
Istniejące studzienki urządzeń podziemnych i zawory należy wyregulować wysokościowo tak,
aby ich rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni
chodników. Roboty te należy wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urządzeń
podziemnych.
6. Kontrola jakości
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty
techniczne , certyfikaty zgodności , ewentualnie badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.) ,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów .
Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji .
6.2. Badania wykonywanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie :
- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu , kształtu , wymiarów ,
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego , nawiązującego do otaczającej
nawierzchni i umożliwiający spływ wód powierzchniowych .
7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawionej :
- studzienki telekomunikacyjnej ,
- włazów kanałowych ,
- kratek ściekowych i ulicznych ,
- zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami
Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne .
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
- roboty rozbiórkowe ,
- naprawa urządzeń .
9. Podstawy płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,
kratek ściekowych i ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych
obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji,
 podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu,
 sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
10. Przepisy związane
1. BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze
2. PN-B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
3. PN-76/B-12037
Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja
4. PN-H-74051/01
Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )
5. PN-H-74051/00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .
6. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-H-83104
Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
8. PN-B-10729
Studzienki kanalizacyjne .
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych , „Transprojekt ” Warszawa .
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Z

PROFILOWANIEM

I

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca
na budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
2.

MATERIAŁY
Nie występują.

SPRZĘT
3.1
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
3.

4.

TRANSPORT
Nie występuje.

WYKONANIE ROBÓT
5.1
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.
5.2
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny
być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach
nie większych niż co 10 metrów.
5.
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.
5.3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
dróg klasy niższej niż droga
korpusu
ekspresowa
Ruch ciężki
Ruch mniejszy
i bardzo ciężki
od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
1,00
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.4
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
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nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1
Badania w czasie robót
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wraz
z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
Lp. badań
badań i pomiarów
i pomiarów
1
Szerokość
2
Równość podłużna
3
Równość poprzeczna
co
20
m
na
odcinkach
prostych
co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
4
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
5
osi i obu krawędzi
Ukształtowanie osi w
6
co 50 m w osi jezdni
planie
Zagęszczenie,
7
wilgotność
gruntu nie rzadziej niż raz na 500 m2
podłoża
6.1.2. Szerokość
Szerokość koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem nie może różnić się
od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Równość
Nierówności podłużne i poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym
podłożem należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.1.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta wraz z wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożem i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2
cm.
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5
cm.
6.1.7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża
Według punktu 5.
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6.2

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta wraz z
wyprofilowanym
i zagęszczonym podłożem
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem.
8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 profilowanie,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz. 430.
Normy:
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
17
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej w ramach zadania pod
nazwą „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m.
Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstwy odsączającej, o grubości warstwy 10 cm. Lokalizacja robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi,
normami związanymi, wytycznymi .

MATERIAŁY
2.1
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
piaski (k > 8 m/dobę),
żwir i mieszanka (k > 8 m/dobę),
2.

2.2
Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

odsączających

powinny

spełniać

D15 / d85 ≤5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U = D60 / d10 ≥5
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości
D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111[3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B11112[4].

28

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania
pn. „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska
gm. Mińsk Mazowiecki”

2.3
Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
SPRZĘT
3.1
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
3.

4.

Transport

4.1. Transport kruszywa
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.
Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie
ich zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
SST.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2.

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić
do jej zagęszczenia.
Zagęszczenie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PNB-04481[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12[8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych
płytą D = 30 cm zgodnie z normą PN-S-02205:1998 - Zał. B.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 % jej wartości. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i
równomiernie wymieszać.
5.3.

Odcinek próbny

Jeżeli Inżynier zaleci wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości po zagęszczeniu,
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie
będą stosowane do wykonywania warstwy odsączającej na budowie. Odcinek próbny
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
5.4.

Utrzymanie warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny
być utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia warstwy ocinającej podaje tablica 1.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
badań
pomiarów
Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *
Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*-1

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie,
kruszywa

i

Minimalna
częstotliwość
pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi i na krawędziach

badań

co 25 m w osi i na krawędziach

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 500 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
m2
wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 500 m2

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ocinającej
6.3.2.

Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy

Równość podłużną warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04[7].
Równość
poprzeczną
warstwy
należy
mierzyć
4-metrową
łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4.

i

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i
z Dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.

łukach

powinny

być

zgodne

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
±5 cm.
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6.3.7.

Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w Dokumentacji projektowej z
tolerancją +1 cm, -1 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość, uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg BN-77/8931-12[8] nie
powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia należy użyć płyty D = 30 cm zgodnie z PN-S-02205:1998 Zał. B. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-0671417[2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20
% do 10 % jej wartości.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w pkcie 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do pełnej
głębokości, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.
7.1.

Obmiar robót
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: 1 m 2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały
wyniki pozytywne.
9.

Podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy
materiału
o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i SST,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
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-

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-88/B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania „Rozbudowa ulicy
Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk
Mazowiecki”.
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 SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem:
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie - grubość
warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę umocnionego pobocza
drogi.
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
polskimi normami .
2. Materiały
2.1.

Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonywania poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinno być mieszanką piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem
kruszywa łamanego, spełniającą wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo łamane
może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy
krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy 1.
Tablica 1.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5
mm
Sito kwadratowe
Przechodzi przez sito
[m]
[%]
31,5
100
16
7093
8
5074
4
3758
2
2642
0,5
1424
0,075
310
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2
Tablica 2.
Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. Wyszczególnienie właściwości
Wymagania
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż , %
2  10
2 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż
5
3 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż
35
4 Zawartość ziarn zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej
1
niż
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I
30  70
lub II
wg PN-B-04481 : 1988
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej
35
niż
30
b) Ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
7 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż
2,5
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %,
5
nie więcej niż
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie
1
więcej
10 Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż –
80
przy zagęszczeniu IS  1,00
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
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Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy układanej
jednorazowo.
2.3.2. Woda
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe
zagęszczenie kruszywa wg PN-B-32250 : 1988.
2.4. Źródła poboru materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót,
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z
projektowaną krzywą uziarnienia.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania pobocza
Do wykonania podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie należy
stosować:
 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w
urządzenia dozujące wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej,
 układarki kruszywa albo równiarki,
 walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. Transport
4.2. Transport kruszyw
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Pobocze powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie
z dokumentacją projektową lub wg Zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w
niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych
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do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików
lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. 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 tj. 4
cm. Warstwa pobocza powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach w których
widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione
materiałem o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi pobocza. Jakiekolwiek
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców pobocze
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej,
materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości,
mieszankę
należy
osuszyć.
Wskaźnik
zagęszczenia
pobocza
wg
BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
pobocza wg tablicy 2 lp. 10.
5.5. Utrzymanie pobocza
Pobocze po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
pobocza spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania pobocza obciąża Wykonawcę robót.
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6. Kontrola jakości robót
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w tabelach 1 i 2 pkt 2 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.
Tablica 3.
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy pobocza
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie badań

Uziarnienie mieszanki kruszywa
Wilgotność mieszanki kruszywa
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa
tabeli 2 pkt 2.3.1.

wg

Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Maksymalna
badań (próbek) na
powierzchnia
dziennej działce
pobocza
roboczej
przypadająca na
jedną badaną próbkę
2
600 m2
2
600 m2
10 próbek na 10000 m2
dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej
wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancją +10 %, - 20
%.
Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77/B-06714/17.
6.3.4. Zagęszczenie pobocza
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II).
Zagęszczenie pobocza należy sprawdzić wg 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 BN-64/893102 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub wg zaleceń Inżyniera.
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Zagęszczenie pobocza stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu E1 jest nie większy od 2,2.

E2
 2,2
E2
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych
w pkt 2.3.1.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inżyniera.
6.4.

Wymagania dotyczące pobocza

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych pobocza
podano w tabl. 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej pobocza
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8

*)

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

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 200 m
co 25 m łatą
10 razy na 200 m
10 razy na 200 m
co 25 m
co 100 m
Podczas budowy: w 3-ch pkt na każdej działce
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Przed
odbiorem: w 3-ch pkt., lecz nie rzadziej niż raz
na 400 m2

Nośność pobocza
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 100
m

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość pobocza
Szerokość pobocza nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm i – 5cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość pobocza
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Nierówności podłużne pobocza należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne pobocza należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności pobocza zasadniczej nie mogą przekraczać – 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne pobocza
Spadki poprzeczne pobocza powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe pobocza
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej pobocza a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi pobocza
Oś pobocza w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż 5 cm.
6.4.7. Grubość pobocza
Grubość pobocza zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowej o więcej niż
+1/0 cm.
6.4.8. Nośność pobocza
-

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy
5,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 5
Tablica 5.
Cechy pobocza
Pobocze z kruszywa
Wymagane cechy pobocza
o wskaźniku Wnoś nie
Wskaźnik
Maksymalne
Minimalny moduł
mniejszym niż, %
zagęszczenia Is
ugięcie sprężyste
odkształcenia mierzony płytą
nie mniejszy
pod kołem, mm
o średnicy 30 cm, MPa
niż
40 kN
50 kN
od
od drugiego
pierwszego
obciążenia E2
obciążenia E1
80

0,98

1,25

1,40

80

140

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pobocza
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne pobocza
Wszystkie powierzchnie pobocza, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w pkt 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez sprawdzenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość pobocza jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do polowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
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6.5.2. Niewłaściwa grubość pobocza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę pobocza. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność pobocza
Jeżeli nośność pobocza będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca pobocza tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności pobocza wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pobocza
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiór robót
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
9. Podstawa płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:
 prace pomiarowe,
 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 ST,
 utrzymanie pobocza w czasie robót.
 inwentaryzacja geodezyjna warstwy,
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 uporządkowanie placu budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481
2. PN-77/B-06714/07
3. PN-76/B-06714/12
4. PN-91/B-06714/15
5. PN-78/B-06714/16
6. PN-77/B-06714/17
7. PN-77/B-06714/18
8. PN-78/B-06714/19
9. PN-78/B-06714/26
10. PN-78/B-06714/28
11. PN-80/B-06714/37
12. PN-78/B-06714/39
13. PN-79/B-06714/42
14. PN-63/B-06731

15. PN-84/S-96023
16. PN-B-11111
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02
19. BN-68/8931-04
20. BN-77/8931-12
21. PN-S-06102
22. PN-B-11113
23. PN-B-32250

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia gęstości nasypowej.
Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.
Oznaczenie składu ziarnowego.
Oznaczenia kształtu ziarn.
Oznaczenia wilgotności.
Oznaczenia nasiąkliwości.
Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednia.
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową.
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Oznaczenie rozpadu żelazawego.
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe.
Badania techniczne.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

10.2. Inne dokumenty

„Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” - IBDiM, 1997 r.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z związanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania „Rozbudowa
ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk
Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 15cm – zjazdy.
2. MATERIAŁY
2.3. Rodzaje materiałów

Właściwości
kruszywa
łamanego
powinny
odpowiadać
wymaganiom
dla podbudowy zasadniczej - tabela 1.
2.4. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia między
krzywymi granicznymi 1-2 rys. 1 .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
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Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
naturalne
Podbudowa
zasad- pomocnicza
nicza
Zawartość ziarn mniejszych niż od
2 od
2
0,075 mm, % (m/m)
do 10 do 12
Zawartość nadziarna, % (m/m),
5
10
nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych
35
45
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych,
%(m/m),
nie 1
1
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciood 30 od 30
krotnym zagęszczeniu metodą I
do 70 do 70
lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po 35
45
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
30
40
b) ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie więcej
niż
Nasiąkliwość,
%(m/m),
nie
2,5
4
więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy
po 25 cyklach zamraża5
10
nia, %(m/m), nie więcej niż

Lp. Wyszczególnienie
właściwości

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1
nie więcej niż
Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
80
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
120
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

3. SPRZĘT
3.5. Sprzęt do wykonania robót

Kruszywa
łamane

Żużel

zasadnicza
od
2
do 10

pomocnicza
od
2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

5

10

5

35

40

-

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30 od 30
do 70 do 70

-

BN-64/8931
-01 [26]

35

50

40

50

30

35

30

35

3

5

6

8

5

10

5

10

Badania
według
pomocnicza
od
2 PN-B-06714
do 12
-15 [3]
PN-B-06714
10
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

PN-B-06714
-42 [12]

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

-

-

-

1

3

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

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

60

80

60

80

60

-

120

-

120

-

PN-S-06102
[21]

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

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.7.
Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWIORB „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWIORB „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D 15

 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w
milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny,
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d 85

d 50

 1,2
(2)
w którym:
d50 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w
milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090
powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.8.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania
mieszanki
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
O 90
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wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.9.
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20%
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.10.
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. 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 niniejszej STWIORB.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 1. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość badań

1
2
3

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
nie rzadziej niż raz na 2000 m2
Zagęszczenie warstwy
Badanie
właściwości
kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy
4
wg pkt 2.3.2 tab1.
każdej zmianie kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. rys. 1.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki
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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-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według BN-77/8931-12.
Kontrolę zagęszczenia można również oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
wg BN-64/8931-02.
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy uznać
za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia
E1 mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2.
E2

 2,2

oraz E2 ≥ 140 MPa

E1

6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2 niniejszej STWIORB.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Tablica
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

2. Częstotliwość oraz zakres
stabilizowanego mechanicznie

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie
Grubość podbudowy
Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

pomiarów

podbudowy

z

kruszywa

Minimalna częstotliwość pomiarów
co 20 m na odcinkach prostych
co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
co 50 m
co najmniej 1 raz na 500 m2
co najmniej 1 raz na 1000 m2

6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 5 cm.
6.3.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone 4-metrową łatą nie mogą
przekraczać 10 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +0 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż  5 cm.
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6.3.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  10%.
6.3.8. Nośność podbudowy
Tablica 3. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik
zagęszczenia
nie
mniejszy niż
1,0

IS

Maksymalne
sprężyste pod
[mm]

Minimalny
moduł
ugięcie odkształcenia mierzony płytą
kołem, o
średnicy
30
cm,
[MPa]

40 kN

50 kN

pierwotny E1

wtórny E2

1,25

1,40

80

140

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy/umocnienia poboczy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
7.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy/umocnienia poboczy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
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bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
13. PN-B-06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
15. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
18. PN-B-23006
Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020
Wapno
20. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
23. PN-S-96035
Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz. 430.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie
chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:
 chodników,
 zjazdów,
zgodnie z lokalizacją według Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i
odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami.
2. MATERIAŁY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne:
a) kostka betonowa typu Holland koloru szarego gr. 6 cm – chodniki,
b) kostka betonowa typu Behaton koloru grafitowego ew. bordowego gr. 8 cm –
zjazdy,
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą
odladzającą w warunkach mrozu
Załącznik
normy

Lp.

Cecha

1

Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w
mm od zadeklarowanych
wymiarów kostki,
C
grubości
< 100 mm
≥ 100 mm
Odchyłki płaskości i
pofalowania (jeśli
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
C
pomiarowej
300 mm
400 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na
zamrażanie/rozmraża-nie z
D
udziałem soli odladzających
(wg klasy 3, zał. D)

1.1

1.2

2
2.1

2.2

Wytrzymałość na
rozciąganie przy
rozłupywaniu

F

2.3

Trwałość (ze względu na
wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie (wg
klasy 3

GiH

oznaczenia H normy)

2.5

3

Odporność na
poślizg/poślizgnięcie

I

Wymaganie
Długość szerokość
grubość
±2
±2
±3
±3
±3
±4

Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości, tej samej
kostki, powinna być ≤ 3
mm

Maksymalna (w mm)
wypukłość wklęsłość
1,5
2,0

1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik
< 1,5 kg/m2
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie
powinien wykazywać obciążenia niszczącego
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
ściernej,
Böhmego,
wg zał. G
wg zał. H mormy – badanie
normy –
alternatywne
badanie
podstawowe
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a)
jeśli górna powierzchnia kostki nie była
szlifowana lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie
– należy zadeklarować minimalną jej wartość
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

Aspekty wizualne
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3.1

Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie
(barwiona
może być warstwa ścieralna
lub cały element)

a)
górna powierzchnia kostki nie powinna
mieć rys i odprysków,
b)
nie dopuszcza się rozwarstwień w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za
istotne
a)
kostki z powierzchnią o specjalnej
teksturze – producent powinien opisać rodzaj
tekstury,
b)
tekstura
lub
zabarwienie
kostki
powinny
być
porównane
z
próbką
producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury
lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia
nie są uważane za istotne

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu,
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie
użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowopiaskowej
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych,
 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg
2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i
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dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można
przechowywać do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować:
a) krawężniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01 [13],
b) obrzeża betonowe wg STWIORB D-08.03.01 [15],
Krawężniki, obrzeża i ścieki powinny być ustawiane na:
a) podsypce cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a ,
b) ławach betonowych, spełniających wymagania wg STWIORB D-08.01.01
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom właściwej STWIORB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inżyniera.
3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,
szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i
BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
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4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku
palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig
do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w
kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki
przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10
warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.
Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być
wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający
wymaganiom właściwej STWIORB.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D04.01.01 [6].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
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Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest
mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś
poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom D-04.04.02 „Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub
ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno
być zgodne z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-08.01.01, D-08.03.01.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów
na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
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grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

W celu ustalenia kształtu, wymiarów, barwy i innych cech charakterystycznych kostek
wg pktu 2.2.1 oraz deseniu ich układania, Wykonawca przedłoży odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym
jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru
kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy
czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte
pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych
(ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym
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wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na
kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do
kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą
wymagania pktu 2.3, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z
kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po
cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami
układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odległościach nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 c).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać
szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

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

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Sprawdzenie podłoża i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

3

Sprawdzenie
nawierzchni

obramowania

4

Sprawdzenie
podsypki
(przymiarem
liniowym
lub
metodą niwelacji)

5

Badania
wykonywania
nawierzchni z
a) zgodność z dokumentacją
projektową
b) położenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

Wg STWIORB D-04.01.01 [6]
Wg
STWIORB,
norm,
wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4
wg STWIORB D-08.01.01a
[13];
D-08.01.02
[14];
D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
Bieżąca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchyłki
punktach dziennej działki od projektowanej
roboczej: grubości, spadków grubości 1 cm
i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją
kostki

Sukcesywnie
na
każdej
działce roboczej
Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych
c) rzędne
wysokościowe Co 25 m w osi i przy
(pomierzone
instrumentem krawędziach
oraz
we
pomiarowym)
wszystkich
punktach
charakterystycznych
d) równość w profilu podłużnym Jw.
łatą czterometrową)
e) równość w przekroju
Jw.
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą niwelacji)
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Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm
Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

Nierówności do 8 mm
Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8
mm
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f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji)
g) szerokość
nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem
liniowym)
h) szerokość
i
głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny
i
pomiar
przymiarem
liniowym
po
wykruszeniu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Jw.

Jw.

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Kontrola bieżąca

Odchyłki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchyłki od szerokości
projektowanej do 5
cm
Wg pktu 5.7.5

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inżyniera

6.3. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków
2 Badanie położenia osi nawierzchni w
planie
3

4

Rzędne wysokościowe, równość
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość
Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań,
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich STWIORB
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6
dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
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 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie podsypki,
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
 ułożenie i ubicie kostek,
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań
wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), których zakres jest określony
przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.

PN-EN 197-1:2002

2.
3.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

4.

PN-EN 1008:2004

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

10.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWIORB)
5.
6.
7.
9.

DM-00.00.00
D-04.01.0104.03.01
D-04.04.0004.04.03
D-04.05.0004.05.04

13. D-08.01.01a
15. D-08.03.01
16. D-08.05.00

Wymagania ogólne
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Ustawianie krawężników betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe
Ścieki
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D.06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE PRZEZ
HUMUSOWANIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchni przez humusowanie i obsianie
trawą w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na
budowie chodnika w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu
umocnień przez humusowanie i obejmują humusowanie powierzchni wraz z obsianiem
trawą o grubościach i lokalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2 % części
organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.3. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100
kwadratów, każdy o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków
roślin, po obsianiu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą
STWIORB są:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
2.2. 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:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
zawartość fosforu (P2O5)
> 20 mg/m2,
zawartość potasu (K2O)
> 30 mg/m2,
kwasowość pH
 5,5.
2.3. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu.
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót należy używać:
- 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).
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
4.1.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza
podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 15 cm po moletowaniu
i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm,
w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Humusowanie.
Humus (ziemia urodzajna o dużej zawartości substancji organicznych [min. 10%]),
powinien być nanoszony od dolnej do górnej krawędzi skarpy i w trakcie narzucania
zagęszczany. Humusem należy również pokryć powierzchnie wzdłuż krawędzi całej
płaszczyzny – tzn. w podstawie i w koronie nasypu. Powierzchnia narzuconego humusu
powinna być „gładka”. Po zakończeniu wyrównywania, humus należy delikatnie zagrabić.
Obsianie nasionami traw.
Przed przystąpieniem do siewu, korzystnie jest lekko nawilżyć całą powierzchnię skarpy
zraszaczem małokropelkowym, tak aby humus był minimalnie wilgotny (nie mokry).
Obsiew należy wykonywać ręcznie lub ręcznym siewnikiem, po dokładnym odmierzeniu
ilości nasion. Zaleca się wysiew nasion mieszanki traw: jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich w ilości: 100 kg/1ha na stokach skierowanych na południe i 200 kg/1ha na
stokach skierowanych na północ. Zestaw mieszanek nasion powinien być odpowiednio
dobrany do humusu i jego charakteru.
Pielęgnowanie zasiewów
Dla przyśpieszenia wegetacji trawy powierzchnie obsiane należy obficie zraszać w
okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zraszania należy wykonywać pod
ciśnieniem wody wykorzystując do tego celu np. beczkowóz ze zraszaczem i z pompą
mechaniczną. Przez dalszy okres, aż do uzyskania pełnego wzrostu traw powierzchnie
obsiane powinny być również zraszane z częstotliwością dostosowaną do aktualnie
panujących warunków klimatycznych.
Uwaga: Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, że zaniedbanie
czynności zraszania (podlewania), lub ograniczenie jej częstotliwości - kończy się
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zahamowaniem wegetacji traw, a tym samym niweczy trud włożony w wykonanie
wszystkich uprzednio opisanych operacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z
STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc
nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej
powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni przez humusowanie o grubości
zgodnej z Dokumentacją Projektową wraz z obsianiem,
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacją Projektową
i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni przez humusowanie wraz z
obsianiem obejmuje:
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie na budowę materiałów – humusu z pasa robót, nawozów,
mieszanki traw,
- wbudowanie materiałów,
- koszt badań kontrolnych
- konserwację i pielęgnację umocnień w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej
w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika
w m. Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
1.2. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- ustawieniem krawężników betonowych 15x30cm na ławie z oporem z betonu B15 (C12/15).
MATERIAŁY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inżyniera.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo
wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku) dołączony
powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych
badań. Wyroby i wytwórnie muszą posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM lub deklaracje
zgodności z PN.
2.2. Krawężniki betonowe
Należy zastosować krawężniki betonowe jednowarstwowe /z jednego
rodzaju materiału/. Wymagania dla krawężników wg normy PN-EN 1340:
- wytrzymałość na zginanie – klasa 2 oznaczenie T
- trwałość wytrzymałości na zginanie – wystarczająca
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – wystarczająca
- trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie – wystarczająca
- odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 oznaczenie D
- odporność na ścieranie – klasa 4 oznaczenie I
2.2. Podsypka
Na podsypkę należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4: z piasku
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
2.4. Beton
Do wykonania ław z oporem pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15
wg PN-EN 206-1 [4].
2.4. Zaprawa
Do spoinowania krawężników należy stosować zaprawę klejową mrozoodporną.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na
paletach transportowych.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.
2.
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Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i
frakcji.
SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- ubijaków mechanicznych i ręcznych - do zagęszczania koryta i ławy pod krawężniki
- przycinarek, szlifierek z tarczą - do cięcia krawężników
- betoniarek - do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej.
3.

TRANSPORT
4.1. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Beton na ławę oraz podsypkę cementowo-piaskową można przewozić dowolnym
środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
4.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. wykonanie ławy,
2. ustawienie krawężników,
3. wypełnienie spoin,
4. roboty wykończeniowe.
5.2. Wykonanie ławy
5.2.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy
w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.

5.2.2. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.3. Ustawienie krawężników betonowych
Światło „h” (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej:
 h = +12 cm
w stosunku do krawędzi jezdni drogi ,
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 h= +2 cm w stosunku do krawędzi drogi przy zjazdach,
 h= +2 cm w stosunku do krawędzi drogi przy przejściach dla pieszych.
 H= -1 cm w stosunku do krawędzi drogi przy krawężniku wtopionym jako opór.

W trakcie trwania robót Wykonawca w ramach ceny jednostkowej ustawienia krawężnika
uzgodni zakres obniżeń krawężników na zjazdach z właścicielami poszczególnych
działek.
Krawężniki na ławie betonowej należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości po zagęszczeniu zgodnej z przekrojem normalnym i szczegółami
konstrukcyjnymi. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić
zaprawą klejową mrozoodporną od strony ławy, do głębokości 2 cm. Pozostałą część spoiny
pozostawić bez wypełnienia. Spoiny nad szczeliną dylatacyjną ławy wypełnić bitumiczną
masą zalewową.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone w pkcie 2,
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być
zgodne z pkt 5.3.1.
6.2.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni ław.
6.
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach,
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1
cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m (metr) dla krawężnika ustawionego na ławie betonowej z oporem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.3. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty 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.
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy betonowej z oporem,
 wykonanie podsypki.
9.










PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta i ławy betonowej,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
DM.00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-05.03.04a
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
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10.2. Normy
3.
PN-EN 197-1:2002
4.

PN-EN 206-1:2003

5.
6.
7.
8.

PN-EN 1340:2003
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

9.

PN-B-11112:1996

10.

PN-B-11113:1996

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

11.
PN-88/B-32250
12.
BN-88/6731-08
10.3. Inne dokumenty
13.
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych w ramach
zadania „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m.
Wólka Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
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 dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.
1.1, związanych z ułożeniem obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 z
oporem, wzdłuż chodników, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami,
wytycznymi.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu.
2.MATERIAŁY
2.1.Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/677503/01 gat. 1,
- beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na ściskanie C12/15, klasa
ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg PNEN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001,
- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.
2.2.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

69

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania
pn. „Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka Mińska
gm. Mińsk Mazowiecki”

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
w mm
Szczerby
i Ograniczających
uszkodzenia
powierzchnie
krawędzi i naroży
górne (ścieralne), mm
Ograniczających pozostałe
powierzchnie:
Liczba max
długość, mm, max
Głębokość, mm, max

2

niedopuszczalne

2
20
6

2.3.2.Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3.3.Beton
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min.
C20/25.
Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią
Aprobatę Techniczną.
Wymagania
- beton o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C20/25
Parametry określone na gotowym prefabrykacie:
- nasiąkliwość ≤ 5,0%,
- mrozoodporność ³ F150
- ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 3mm
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży.
2.4.Materiały na ławę
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa
wytrzymałości na ściskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja
mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PNEN 12350-2:2001
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002
3.SPRZĘT
3.1.Sprzęt do ustawiania obrzeży
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami
określonymi w niniejszej STWIORB.
Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu:
- sprzęt ręczny i pomocniczy,
- betoniarka,
- piły do cięcia obrzeży,
4.TRANSPORT
4.1.Transport obrzeży betonowych
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości
gwarantowanej betonu.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.2.Transport betonu, cementu i piasku
Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.2.Ława pod obrzeże
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych
z Dokumentacją Projektową.
5.3.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na ławie z betonu C12/15 (B-15) , w
miejscu
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami
PN-B-10021.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej STWIORB, p. 2.
6.2.Badania w czasie Robót
W czasie Robot należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod ławę,
b) ławy betonowej,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
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- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej z
oporem wraz z wykonaniem wszystkich Robot towarzyszących opisanych w niniejszej
STWIORB,
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
p. 6 niniejszej STWIORB, dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają
rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie
obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robot jest niedopuszczalne.
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonanie deskowania,
- ława betonowa,
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy betonowej w szalunku z zalaniem szczelin dylatacyjnych,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin według zaleceń Inżyniera,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią wraz z ubiciem,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonów.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów
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powszechnego użytku.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych.
10.2.Inne dokumenty
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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D-08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru ustawienia betonowych ścieków pochodnikowych
w ramach zadania
„Rozbudowa ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w m. Wólka
Mińska gm. Mińsk Mazowiecki”.
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 SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.
1.1, związanych z ułożeniem ścieków pochodnikowych, skarpowych, w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacją Projektową.
2. MATERIAŁY

2.1
Materiały do wykonania ścieku
Materiałami do wykonania ścieków według niniejszej SST są:
- betonowe elementy prefabrykowane (ścieki podchodnikowe)– wg K.P.E.D.- 01.31
oraz przekroju normalnego
- piasek,
- beton wg zestawienia z K.P.E.D.-01-31 oraz przekroju normalnego
- cement do podsypki i zaprawy,
- woda
2.2.

Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową
powinien
być klasy CEM I 32,5N wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.

Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-06711.
2.4.

Woda

Woda powinna być „Odmiany I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5.

Elementy prefabrykowane
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2.6.1.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych prefabrykatów do odwodnienia
jest posiadanie ważnej aprobaty technicznej i oznaczenie znakiem CE.
2.6.2. Wymagania

Elementy prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy minimum B-25 i
powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 .
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania
ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową i kartami K.P.E.D.
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej
B-25.
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy
betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
- na długości ± 10 mm,
- na wysokości i szerokości ± 3 mm.

3.
3.1.

Sprzęt
Sprzęt do wykonania ścieku

Roboty należy wykonywać ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo- piaskowej,
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego.
4.

Transport
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5.
5.1.

Wykonanie robót
Roboty przygotowawcze

Ściek będzie ułożony na ławie betonowej, wg SST D-08.01.01.
5.2.

Wykonanie ścieku

Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz K.P.E.D.
Przewiduje się ułożenie ścieków na
zagęszczonej warstwie podsypki cementowopiaskowej oraz na ławie betonowej zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz K.P.E.D.,
zachowując projektowaną niweletę ścieku.
Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co
najmniej 25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być
zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być
mniejsza niż 4 cm.
Wykonany ściek w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i
zwilżanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć. Szczelinę pomiędzy
warstwami bitumicznymi a ściekiem należy wypełnić masą zalewową lub zabezpieczyć
poprzez posmarowanie asfaltem przed ułożeniem warstw bitumicznych jezdni.
6.
6.1.

Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania ścieków i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
6.2.
Badania w czasie robót
6.2.1. Zakres badań
W czasie robót związanych w wykonaniem ścieku należy sprawdzać:
- wykonanie ławy betonowej oraz podsypki,
- ułożenie ścieków,
- wypełnienie spoin.
6.2.2. Sprawdzenie wykonania ścieku Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej 0 ±1 cm na każde
100 m wykonanego ścieku,
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6.3.
Transport materiałów wg SST 08.02.02.
równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm
pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
a) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach
wykonanego ścieku,
b) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości
projektowanej o ±1 cm.
7.
7.1.

Obmiar robót
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku pochodnikowego wraz ze
ściekiem skarpowym i umocnieniem dna rowu betonem.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badani z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku podchodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie ławy betonowej podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie ścieków wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieków,
- wykonanie umocnień rowów i wszelkich robót towarzyszących wynikających z
K.P.E.D,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST.
10.
Przepisy związane
10.1 Normy
.
1.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2.
3.
4.
5.

PN-B-06712
PN-EN 197-1

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria z;
cementu powszechnego użytku.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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6.Katalog Powtarzalnych
Warszawa

Elementów

Drogowych
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