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I-01.01.
1.

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i punktów
wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:
- wytyczenie trasy drogowej,
- sporządzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi,
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie parametrów łuku,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- wyznaczenie granicy pasa drogowego, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych oraz sporządzenie powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w postaci operatu geodezyjnego, określonych w przepisach
dotyczących geodezji i kartografii.
1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- pomiar wysokościowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.5. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Uprawniony geodeta – Wykonawca prac geodezyjnych, geodeta posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17 maja1989 r. z późniejszymi zmianami.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robót budowlanych;
- zabezpieczenia interesu osób trzecich;
- ochrony środowiska;
- warunków bezpieczeństwa pracy;
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- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunków organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30
m, dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” punktu granicznego, pomalowane na żółto z czarnym napisem, wykonane z betonu C20/25 zbrojonego 4
prętami średnicy 10 mm.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać
materiały z PODGiK).
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Jeżeli w
trakcie wykonania robót zostaną zniszczone lub uszkodzone punkty istniejącej osnowy geodezyjnej Wykonawca jest
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy
każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 100
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 repera i jego rzędnej.
5.4. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne m. in. pobrane z
Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość między
palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
Dokumentacją Projektową.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić
według zasad określonych w STWiORB oraz aktualnych przepisach, instrukcjach i wytycznych.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- 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,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- inwentaryzacja powykonawcza robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Akty prawa
1. Standardy techniczne wykonania pomiarów geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 263, poz. 1572).
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2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 luty 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 luty 2012 w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych
10.2. Normy, wytyczne i instrukcje branżowe
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
2. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
3. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
4. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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I-01.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem
drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają pędy boczne (gałęzie)
tworzące koronę.
1.4.2. Krzew (krzak) – roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia, lecz rozgałęziająca się na wiele pędów od
samej ziemi.
1.4.3. Pniak – nadziemna część pnia pozostawiona po ścięciu drzewa.
1.4.4. Karpa – pniak lub część pędu razem z korzeniami, pozostawiona po ścięciu drzewa lub krzewu.
1.4.5. Zrąbki (zrębki) – rozdrobniony w specjalnym urządzeniu (rębaku) materiał roślinny w postaci gałęzi drzew i
pędów krzewów.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
określeniami podanymi STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robót budowlanych;
- zabezpieczenia interesu osób trzecich;
- ochrony środowiska;
- warunków bezpieczeństwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunków organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.
Pełnowartościowe drewno uzyskane przez Wykonawcę z wycinki drzew staje się własnością Zamawiającego i zostanie
odwiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania wskazane przez Inżyniera.
Materiał odpadowy powstały z karczowania drzew, pni i krzewów jest własnością Wykonawcy.
Oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu po karczowaniu pni wykona Wykonawca, a
koszt robót należy ująć w cenie Kontraktowej.
2.2. Materiały (grunty) do zasypania dołów
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Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
3.2. Sprzęt do usunięcia drzew i krzewów
Do wykonania robót należy stosować:
- piły mechaniczne,
- spycharki,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,
- urządzenia do rozdrabniania gałęzi, krzewów i korzeni,
- narzędzia ręczne (siekiery, itp.),
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
4.2. Transport usuniętych drzew i krzewów
Pnie, karpy, gałęzie ściętych drzew i krzewów powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się oraz
dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego.
Transport zrębków z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.
Transport materiałów z wycinki leży po stronie Wykonawcy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Usunięcie drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew, krzewów i pni obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz zniszczenie
pozostałości po usuniętej roślinności.
Usunięty materiał z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce składowania. Sposób zniszczenia
pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte
przez Wykonawcę z terenu budowy.
Wykaz zadrzewień i zakrzewień do wycinki oraz karczowania zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm
poniżej niwelety robót ziemnych.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
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przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie
władze.
Wycinka drzew i krzewów może być prowadzona wyłącznie w terminach określonych w odpowiednich
rozporządzeniach. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca powiadomi Inżyniera.
Pod projektowanymi nasypami doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205:1998.
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów oraz poza projektowanym korpusem drogowym powinny być
tymczasowo zasypane lub uformowane tak, aby nie gromadziła się w nich woda.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów,
 wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po wykarczowaniu były
wypełnione gruntem i zagęszczone zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:
 dla drzew – szt. (sztuka),
 dla krzewów – m2 (metr kwadratowy).

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie ilości dołów po wykarczowanych pniach
przed ich zasypaniem oraz sprawdzenie usunięcia części organicznych.
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.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
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 zasypanie dołów,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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I-01.03 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu z pasa robót ziemnych wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych, zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
określeniami podanymi STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

Nie występują.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
 ładowarki,
 koparki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie
jest możliwe,
 samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu,
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparek i przewozić transportem samochodowym. Wybór środka
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez Inżyniera.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników, sadzeniu
drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w Dokumentacji
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus należy
składować w regularnych pryzmach. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze
zdjęciem warstwy humusu.
Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może
zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.
Nadmiar humusu jest własnością Wykonawcy.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót
ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.
Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
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.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

I-01.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórkami i
odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko: Zamawiającego, Wykonawcy lub odpadów i obejmują:
a) rozbiórkę nawierzchni,
b) rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, z płyt betonowych,
c) rozbiórkę podbudowy tłuczniowej, betonowej,
d) rozbiórkę krawężników, obrzeży betonowych,
e) demontaż słupków,
f) demontaż znaków drogowych,
g) demontaż śmietników i ławek przystankowych.
Jeżeli Inżynier nie zadecyduje inaczej to materiały użyteczne z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i
odtransportowane będą na składowisko wskazanego obwodu drogowego. Pozostałe materiały rozbiórkowe zostaną
odtransportowane przy zachowaniu obecnie obowiązujących przepisów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi Normami i określeniami podanymi
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

Nie występuje.

I Roboty drogowe

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:
 piły,
 młoty pneumatyczne,
 spycharki,
 koparki
 ładowarki,
 frezarki do nawierzchni,
 samochody ciężarowe,
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.
4.2. Transport materiału z rozbiórki
Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny być odwiezione przez Wykonawcę na miejsce
składowania Wykonawcy.
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót rozbiórkowych.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera.
Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Rozbiórka elementów dróg
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub przez
Inżyniera.
Rozbiórce podlegają elementy nawierzchni i podbudowy wykazane w Dokumentacji Projektowej i niniejszej
Specyfikacji (pkt 1.3). Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w
pkt 3. Niewielkie powierzchnie robót rozbiórkowych można rozbierać ręcznie. Materiał z rozbiórki podbudowy jeżeli
będzie przeznaczony do powtórnego użycia (wg wskazań Inżyniera) powinien być chroniony przed
zanieczyszczeniami.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy należy prowadzić w taki sposób, aby krawędź rozbieranej warstwy na
styku z istniejącą nawierzchnią była pionowa i prostopadła do osi drogi, nie może być postrzępiona.
Użyteczne materiały z rozbiórki takie jak: elementy oznakowania pionowego (słupki, tablice, znaki drogowskazowe),
Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, przetransportuje na własny koszt i złoży
posortowane na składowisku materiałów rozbiórkowych do dyspozycji Zamawiającego.
Pozostałe materiały rozbiórkowe nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego wywiezie poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, likwidowane rowy w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w
STWiORB D-02.03.01.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót,
 wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
 dla nawierzchni, chodnika i wjazdów - m2 (metr kwadratowy),
 dla krawężnika, opornika, obrzeża, odwodnienia liniowego - m (metr),
 dla znaków drogowych, słupków, śmietników, ławek - szt. (sztuka),
 dla ław betonowych i transportu materiałów rozbiórkowych - m3 (metr sześcienny).

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki chodników:
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 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
 zerwanie podsypki,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla demontażu słupków:
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki znaków drogowych:
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
 odkopanie i wydobycie słupków,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami,
do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
6. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
7.
STWiORB D-02.03.01 Wykonanie nasypów
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I-02.00

ROBOTY ZIEMNE

SPIS SPECYFIKACJI:
I-02.01
I-02.02
I-02.03

Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Wykonanie wykopów
Wykonanie nasypów
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I-02.01 .

1.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z liniowymi robotami ziemnymi.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót ziemnych:
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 transport gruntu,
 budowę nasypów drogowych,
 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
 badania kontrolne.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is 

d
 ds

gdzie:
d ds -

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

U

d 60
d 10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.15. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
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I0 

E2
E1

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-02.03.01, pkt 2.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Grupy gruntów
Wyszczególnienie
Lp.
Jednostki
właściwości
niewysadzinowe
wątpliwe
1

 rumosz

Rodzaj gruntu

niegliniasty








żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny

 piasek pylasty
 zwietrzelina
gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe

 glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła

 rumosz gliniasty
 ił, ił piaszczysty, ił
 żwir gliniasty
pylasty
 pospółka
gliniasta

żużel
nierozpadowy

bardzo wysadzinowe

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

 ił warwowy
2

3
4

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

%

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

m

 1,0

 1,0

 1,0

 35

od 25 do 35

 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały
za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów
lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o
ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inżyniera.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca powinien powiadomić użytkowników urządzeń wymienionych w warunkach technicznych lub
uzgodnieniu Dokumentacji Projektowej, w terminach w nich podanych, o przystąpieniu do robót. Wykonawca jest
zobowiązany do ciągłego korzystania z planszy zbiorczej w trakcie robót.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne należy
wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży, której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami
podziemnymi należy przed zasypaniem zgłosić pisemnie do branż, których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i
odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.
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5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2 % w
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w
czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w
pkt 5 oraz z Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt 6 STWiORB D-02.01.01 i
D-02.03.01.
W ocenie jakości wykonanych robót należy uwzględnić badania zagęszczenia Is lub Io i nośności (E2) podłoża i warstw
nasypu zgodnie z PN-S-02205: 1998
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Pomiar szerokości korpusu ziemnego

2

Pomiar szerokości dna rowów

3
4

Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp

5

Pomiar równości powierzchni korpusu

6

Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 500 m2 warstwy

8

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

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10 % wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
6.3.9. Nośność nasypu
Nośność nasypu, wyrażona wtórnym modułem odkształcenia E2, powinna spełniać wymagania określone szczegółowo
w STWiORB D-02.03.01.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca
wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
STWiORB D-02.01.01 Wykonanie wykopów
STWiORB D-02.03.01 Wykonanie nasypów
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I-02.02

1.

WYKONANIE WYKOPÓW

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy dróg i
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 2.
Miejsce odkładu gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasyp i przeznaczonego do utylizacji zapewni Wykonawca
w uzgodnieniu z Inżynierem.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01, pkt 3.

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01, pkt 4.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nie nadające się wbudowania, w szczególności kwalifikujące się do
odpadów muszą być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Grunty nie nadające się do
wbudowania muszą być odwiezione na odkład. W wypadku występowania odpadów Wykonawca jest zobowiązany do
postępowania w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska. Do
usuwania odpadów musi być zaangażowany Wykonawca posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości
wskaźnika zagęszczenia (IS), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia dla wykopów
Rodzaj wykopu

Is

Io

E2

≤ 2,20

≥ 120 MPa

-

-

Jezdnie i zatoki autobusowe (KR 4)
dno wykopu jako bezpośrednie podłoże pod
konstrukcje nawierzchni, jako rodzime podłoże lub
po doprowadzeniu do G1

≥ 1,00

Zjazdy, zatoki postojowe
dno wykopu jako bezpośrednie podłoże pod
konstrukcje nawierzchni, jako rodzime podłoże lub
po doprowadzeniu do G1

≥ 1,00

Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować zgodnie z normą BN-77/8931-12 i PN-B-04481:1988
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inżynierowi.
Jako równoważne kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia
Io według normy PN-S-02205:1998, równego stosunkowi modułów E2/E1.
Wilgotność naturalna gruntu podczas zagęszczania, nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej, wg normy
PN-S-02205:1998 o: ±2% dla gruntów niespoistych i +1,0% do -2% dla gruntów mało i średnio spoistych.
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
 zapewnienie stateczności skarp,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
Zagęszczenie i nośność należy kontrolować nie rzadziej niż:
 jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
 jeden raz na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu należy sporządzić protokół odbioru robót.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
rekultywację terenu,
odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
STWiORB D-M-00.00.00
STWiORB D-02.00.01
PN-S-02205:1998

BN-77/8931-12

Wymagania ogólne
Roboty ziemne – wymagania ogólne
Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Badanie wskaźnika zagęszczenia
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I-02.03.

1.

WYKONANIE NASYPÓW

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy dróg i
obejmują wykonanie nasypów.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 2.
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich,
które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 oraz dodatkowe wymagania określone w
STWiORB i są zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6 STWiORB.
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia
wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów oraz warunków
dopuszczenia ich wbudowania, określonych w tablicy 1. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały
nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w
STWiORB lub przez Inżyniera, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte
i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. Zaleca się, a dla górnej warstwy nasypu o gr. 20
cm wymagane jest aby wskaźnik wodoprzepuszczalności "K" był nie mniejszy niż 8m/dobę. Dobrą zagęszczalność
wbudowywanego gruntu należy potwierdzić badaniami laboratoryjnymi przed jego użyciem do budowy nasypów.
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2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998.
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie

Na dolne warstwy
nasypów poniżej
strefy przemarzania

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach zerowych
do gł. przemarzania

Przydatne

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji żwirowokamienistej (morenowe) o
wskaźniku różnoziarnistości
U15
5. Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powyżej 5
lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej
poniżej 2%

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe
przepalone zawierające
mniej niż 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadającym
pospółkom lub żwirom

Grunty niewysadzinowe

Przydatne z zastrzeżeniami

Treść zastrzeżenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie

gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły

gdy będą wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
pylastych piasków próchnicznych

do nasypów nie wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  35%

w miejscach suchych lub
przejściowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL
od 35 do 60%

do nasypów nie wyższych niż 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej
od kapilarności biernej gruntu
podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

o ograniczonej podatności na rozpad
- łączne straty masy do 5%

9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-żużlowe

gdy zalegają w miejscach suchych
lub są izolowane od wody

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z
węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej 2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskaźniku nośności wnoś10

Grunty wątpliwe i wysadzinowe

gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

2.3. Grunt z dokopu
Brakującą ilość gruntów do wykonania nasypów Wykonawca uzyska z dokopu. Miejsce dokopu ustalone będzie przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na
wykonanie nasypu. Grunty z dokopu powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998 dla gruntów
niewysadzinowych, ewentualnie wątpliwych.
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3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01, pkt 3.
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do
zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających

niespoiste: piaski, żwiry,
pospółki
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły
grubość
warstwy
[m]

liczba przejść
n ***

Uwagi o
przydatności
maszyn
liczba przejść
n ***

gruboziarniste i kamieniste
grubość
warstwy
[m]

Walce statyczne
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
0,2 do 0,3
4 do 8
1)
gładkie *
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
0,2 do 0,3
8 do 12
2)
okołkowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
3)
ogumione *
Walce wibracyjne
0,4 do 0,7
4 do 8
0,2 do 0,4
3 do 4
0,3 do 0,6
3 do 5
4)
gładkie **
Walce wibracyjne
0,3 do 0,6
3 do 6
0,2 do 0,4
6 do 10
0,2 do 0,4
6 do 10
5)
okołkowane **
Zagęszczarki
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
6)
wibracyjne **
Ubijaki
0,2 do 0,4
2 do4
0,1 do 0,3
3 do 5
0,2 do 0,4
3 do 4
6)
szybkouderzające
Ubijaki o masie od 1
4 do 10
do 10 Mg zrzucane
3 do 6 uderzeń
3 do 6 uderzeń
2,0 do 8,0
uderzeń w
1,0 do 4,0
1,0 do 5,0
z wysokości od 5 do
w punkt
w punkt
punkt
10 m
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
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5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego
gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić
przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do
obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było
konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.
5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o
współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne
gromadzenie się wody.
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według
punktu 5.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
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5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na
niej następnych warstw.
5.3.4. Zagęszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie
dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do
zagęszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
 w gruntach niespoistych
2,0 %
 w gruntach mało i średnio spoistych
+1,0 %, 2,0 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt 6.2.2 i 6.2.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
Zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia
Io z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 2.10.1 PN-S-02205:1998
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy PN-S-02205:1998 powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is, dla:
Strefa nasypu

Górna warstwa nasypu
Warstwy nasypu do głębokości od powierzchni
podłoża pod dolne warstwy konstrukcyjne:
 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni
podłoża pod dolne warstwy konstrukcyjne,
poniżej:
 1,2 m (inne drogi)

innych dróg
kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

1,00

1,00

1,00

0,97

0,97

0,95

Jako równoważne kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
a) dla żwirów, pospółek i piasków
 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,
 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
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e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 500 m2, powinien być wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde.
Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa
optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien
być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników
zagęszczenia i nośności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 i 5.3.5 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
5.3.5. Nośność nasypu
Nośność nasypu, wyrażona wtórnym modułem odkształcenia E2, powinna spełniać wymagania określone w tabeli 5.
Tabela 5. Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla nasypów
Minimalna wartość E2 [Mpa] dla:
innych dróg

Strefa nasypu i rodzaj gruntu

Warstwy nasypu do głębokości 1,2m od
powierzchni robót ziemnych:
 grunt spoisty
 grunt niespoisty
Warstwy nasypu na głębokości powyżej 1,2m od
powierzchni robót ziemnych:
 grunt spoisty
 grunt niespoisty
Powierzchnia górnej warstwy nasypu (podłoża pod
dolne warstwy konstrukcyjne):
 grunt spoisty po ulepszeniu
 grunt niespoisty

6.

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

30
50

30
45

30
40

30
40

50
80

50
80

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach
2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
 badania zagęszczenia nasypu,
 pomiary kształtu nasypu,
 odwodnienie nasypu.
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6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
1000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
 skład granulometryczny oraz wskaźnik różnoziarnistości U, wg PN-B-04481:1988,
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
 wilgotność naturalną gruntów, wg PN-B-04481:1988,
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01,
 szczegółowy opis makroskopowy wg PN-B-04481:1988.
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
 odwodnienia każdej warstwy,
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według punktu 5.3.1 poz. d),
 przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.2 i 5.3.3, dotyczących wbudowania gruntów w okresie
deszczów i mrozów.
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w punktach 5.3.4.4 i 5.3.5.
Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
Zagęszczenie i nośność każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
 jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem
w dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
 prawidłowości wykonania skarp (co 50 m, tolerancja ± 10%),
 szerokości korony korpusu (co 50 m, ± 10 cm).
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji
projektowej.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
 zagęszczenie gruntu,
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
 odwodnienie terenu robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998
PN-B-04481:1988
PN-B-06714/26:1978
BN-64/8931-01:1964
STWiORB D-M-00.00.00
STWiORB D-01.00.00
STWiORB D-02.00.01

Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane badania właściwości fizycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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I-03.00

PODBUDOWY

SPIS SPECYFIKACJI:
I-03.01
I-03.01

Warstwa mrozoochronna
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
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I-03.01

1.

WARSTWA MROZOOCHRONNA

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu warstwy mrozoochronnej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej:
 o gr. 15 cm (zjazdy, miejsca postojowe, chodniki, opaski),
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym poniżej 25, łatwo tworzące soczewki lodowe
i wysadziny w okresie mrozów; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, iły
warstwowe, gliny zwięzłe pylaste i piaszczyste, iły, iły piaszczyste i pylaste.
1.4.2. Grunty wątpliwe - grunty o wskaźniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolności do tworzenia
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozów; piaski pylaste, żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, rumosze
i wietrzeliny gliniaste.
1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym powyżej 35, nie tworzące soczewek lodowych
i wysadzin w okresie mrozów; żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne
(niegliniaste).
1.4.4. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D),
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.5. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał,
nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.6. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN),
1.4.7. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
oddziaływania mrozu.
1.4.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
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podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw są:
 piaski,
 żwir i mieszanka,
 woda do zraszania kruszywa.
Wymagana grubość warstwy mrozochronnej - 15cm.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

D 15
5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Wskaźnik piaskowy WP≥35
Laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś ≥ 15%
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania
i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2:2010.
2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.
2.5. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 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.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
 układarki lub równiarek,
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4.

TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa należycie wymieszane, o wilgotności optymalnej można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz segregacją. Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania
warstwy powinno spełniać wymagania określone w p. 2.3. Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi
powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej
STWiORB.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu
była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie,
np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. W przypadku, gdy wilgotność
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.
Rozścieloną mieszankę kruszywa można sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i
pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
wgłębienia.
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia
wymaganego w STWiORB wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości
warstwy.
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.4. Odcinek próbny
Przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w
celu:
 stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,
 określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
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 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić na swój koszt
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstw podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach
*)

6

Ukształtowanie osi w planie

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach

7

Grubość warstwy

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2

8

Zagęszczenie i nośność, wilgotność
kruszywa, uziarnienie mieszanki

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2

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

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
Nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem.
Nierówności poprzeczne warstw należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
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6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi proj. nie powinny przekraczać +1 cm i -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.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw.
6.3.8. Zagęszczenie i nośność warstwy
Zagęszczenie warstw należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy.
E2 / E1 ≤ 2,2
Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić:
 E2 ≥ 100 MPa (zjazdy, miejsca postojowe),
 E2 ≥ 45 MPa (chodniki, opaski),
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa. Obliczenie wyników wg
wzoru:
E=3∆p / 4∆s • D
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa),
∆p – różnica nacisków (MPa),
∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm),
D – średnica płyty (mm).
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą wg PN-S-02205:1998
załącznik B i warunki badania jak powyżej
6.3.9. Wilgotność mieszanki
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora (zgodnie z PN-EN 13286-2:2010) z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.
6.3.10. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób
losowy z hałdy magazynowanego kruszywa (opcjonalnie ze świeżo rozładowanego auta) lub z rozłożonej warstwy,
przed jej zagęszczeniem. Dla próbek pobranych z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem, próbka ogólna powinna
składać się z nie mniej niż 3 pojedynczych pobrań. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych warstw.
8.

ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie materiału,
 wykonanie odcinka próbnego,
 rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu
 utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
3. PN-EN 13286-2:2010
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie – Część 2: Metody badań laboratoryjnych
gęstości na sucho i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora
4. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. PN-EN 933:2012
Badania właściwości kruszyw
6. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
8. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2, IBDiM - Warszawa 1998.
9. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
10. STWiORB D-02.01.01 Wykonanie wykopów
11. STWiORB D-02.03.01 Wykonanie nasypów
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D-03.02

1.

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO
NIEZWIĄZANEGO

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o następujących parametrach:
 podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie chodników o gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm
 podbudowa zasadnicza o gr. 30 cm z kruszywa 0/31,5 mm zagęszczanego warstwowo- zjazdy publiczne i
indywidualne
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D),
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał,
nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skały, nadziarno żwirowe.
1.4.8. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy
sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010.
O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na
jednym z sit kontrolnych.
1.4.9. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.
1.4.10. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.
1.4.11. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę
podbudowy pomocniczej lub podłoże.
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1.4.12. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek niezwiązanych są:
 Kruszywo naturalne łamane,
 woda do zraszania kruszywa.
2.2. Wymagania wobec kruszyw
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy
przedstawia tablica 1.
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
Rozdział
w PN-EN
13242
4.1.-4.2.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6

Właściwości

Zestaw sit #mm

Uziarnienie wg PN-EN 933-1

Wymagania wobec kruszyw do
mieszanek niezwiązanych
przeznaczonych do podbudowy
pomocnicza
zasadnicza
0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
GC 85/15;
GC 80/20;
GF 85;
GF 80;
GA 85
GA 75

Odniesienie do
tablicy w PNEN13242
Tabl. 1

Tabl. 2

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1

GTCNR
GTC20/17,5

GTC20/15
GTC20/17,5

Tabl. 3

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PNEN 13242
Kształt kruszywa grubego PN-EN 933-4
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz
ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym*

GTFNR,
GTANR

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

FINR
SINR

FI50
SI55

Tabl. 5
Tabl. 6

CNR

C90/3

Tabl. 7

fDeklarowana

Tabl. 8
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b) w kruszywie drobnym*
4.7.
5.2
5.3
5.4
5.5
6.2
6.3
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.3
6.5.4

Jakość pyłów
Odporność na rozdrobnienie wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PNEN 1097-1
Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 albo 9
Nasiąkliwość, wg PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 lub 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN
1744-1+A1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1+A1
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN
1744-1 rozdział 19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN
1744-3
Zanieczyszczenia

7.3.3

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3:2002,
wg PN-EN 1097-2:2010
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PNEN 1367-1

Zał C

Skład materiałowy

7.2

fDeklarowana
Właściwość nie badana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagań p. 2.4
LA50

LA40
MDE Deklarowana

Tabl. 9
Tabl. 11

Deklarowana
Wcm NR WA242****)
ASNR

Tabl. 12

SNR

Tabl. 13

V5

Tabl. 14

Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych w stosunku do
środowiska wg odrębnych przepisów
Brak żadnych ciał obcych takich jak
drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy SBLA
-skały magmowe i przeobrażone: F4
-skały osadowe F10
- kruszywa z recyklingu: F10(F25**)

Tabl. 18

Deklarowany

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4.
**)Pod warunkiem, gdy zawartość mieszance nie przekracza 50%m/m.
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa i umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Należy stosować wodę wg
PN-EN 1008:2004 lub wodę pitną bez badań.
2.4. Wymagania wobec mieszanek do warstwy podbudowy
2.4.1. Postanowienia ogólne
Zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych zawiera tablica 2.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych
właściwości i spełniały wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.
W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników mieszanki musi spełniać
wymagania z tablicy 1.

48

I Roboty drogowe

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
Rozdział
w PN-EN
13285

Właściwości

pomocniczej

4.3.1

Uziarnienie mieszanek

4.3.2

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria UF

4.3.3

Zawartość nadziarna: kategoria OC

4.4.1

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.2
4.4.2
4.5

zasadniczej

0/31,5

Odniesienie do
tablicy w PNEN13285
Tabl. 4

UF12

UF9

Tabl. 2

OC90

Tabl. 3

Krzywe uziarnienia według rys. 1-2

Tabl. 5 i 6

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)

Wg. tablicy 3

Tabl. 7

Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach
kontrolnych – różnice w przesiewach

Wg. tablicy 4

Tabl. 8

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE*), co najmniej
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1:2011, kat. nie
wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1:2011, kat. MDE

4.5

Wymagania wobec mieszanek kruszyw
niezwiązanych przeznaczonych do
podbudowy

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej
po zagęszczeniu metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia
IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

40

45

-

LA40

LA35

-

Deklarowana

Deklarowana

-

brak wymagań

-

F7

F4

-

≥ 60

≥ 80

-

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; % (m/m)
80 - 100
wilgotności optymalnej wg metody Proctora
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
Inne cechy środowiskowe
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
* Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2:2010

2.4.2. Uziarnienie
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy powinny spełniać
wymagania przedstawione na rysunku nr 1 i 2. Jako wymagane obowiązują wymienione wartości liczbowe krzywej
(linia przerywana) na tych rysunkach.

Rysunek nr 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rysunek nr 2. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy na sitach kontrolnych –
porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki
kruszyw do podbudowy. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Mieszanka
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
niezwiązana,
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31,5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
Krzywa uziarnienia (S) mieszanki kruszyw do podbudowy, deklarowana przez producenta mieszanki powinna nie tylko
mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys nr 1-2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinny spełniać także wymagania ciągłości
uziarnienia zawarte w tablicy 4.
Tablica 4 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy na sitach kontrolnych - różnice w
przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek kruszyw do podbudowy.
Mieszanka,
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;
mm
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
16/31,5
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max
0/31,5
4
15
7
20
10
25
10
25
2.5. Składowanie kruszyw
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.6. Źródła 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.
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia
i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do
wbudowania przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone
do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone.
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3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed
rozpyleniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Podłoże pod warstwę z mieszanki niezwiązanej
Przed wykonaniem warstwy z mieszanki niezwiązanej podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz
sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od
wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione.
Podłoże dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być wykonane zgodnie z zapisami odpowiednich
STWiORB.
5.3. Wytyczenie warstwy
Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy zgodnie z Dokumentacją
Projektową, oraz z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione 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 i nie powinno być rzadsze, niż co 10 m.
Można również zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w pamięci
elektronicznej maszyn wyposażonych w system sterowania 3D wszystkich elementów geometrii warstwy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
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powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.
Dopuszcza się także zastosowanie mieszanki z kruszywa i/lub kruszywa o ciągłym uziarnieniu dostarczonej przez
producenta przy spełnieniu wymagań dla tej specyfikacji - tablica 2.
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Warstwa z mieszanki 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 powinna
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Warstwa z mieszanki kruszywa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy z mieszanki kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania
poprzez wałowanie.
Ostateczna grubość warstwy przed zagęszczeniem będzie ustalona na podstawie wyników uzyskanych na odcinku
próbnym, zaakceptowanym przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja mieszanki kruszywa należy
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Zagęszczanie walcami na warstwach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się
pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie na warstwach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi warstwy. W miejscach
niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie warstwy z mieszanek niezwiązanych należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien odpowiadać
wymaganiom podanym w tablicy nr 6.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna być dostosowana do sprzętu zagęszczającego. Zaleca
się, żeby wilgotność mieszanki kruszywa odpowiadała wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć.
5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa z mieszanki niezwiązanej po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę z mieszanki
niezwiązanej do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy z mieszanki niezwiązanej obciąża Wykonawcę
robót.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 przedstawić badania kruszyw/mieszanek przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące właściwości
określone w punkcie 2 niniejszej STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w trakcie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 5.
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Tablica 5 Częstość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
Częstość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)

1

Uziarnienie mieszanki

1 raz

1000 m2

2

Wilgotność mieszanki

1 raz

1000 m2

2 razy

500 m2

Zagęszczenie i nośność warstwy
3

- wskaźnik zagęszczenia wg BN-77/8931-12 lub
- nośność E2/E1 i wskaźnik odkształcenia Io

4

Badania właściwości kruszywa zgodnie z tablicą 1

Przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie pełne na 6
miesięcy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (źródła)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Próbki do badań powinny być pobierane przez
Wykonawcę w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z PNEN 13286-2 z tolerancją +10%, -20%.
6.3.4. Zagęszczenie i nośność warstwy
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie
warstwy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Zagęszczenie warstwy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2.

Io =

E2

 2,2

E1

Wartość modułów odkształcenia zgodnie z tablicą 6.
Obliczenie wyników wg wzoru:

E

3p
D
4s

w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa)
p – różnica nacisków (MPa)
s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D – średnica płyty (mm)
Końcowe obciążenie wynosi 0,45 MPa, a obliczenia wykonać dla wartości 0,25 MPa oraz 0,35 MPa.
Tablica 6 Cechy warstwy z kruszywa
Wymagane cechy warstwy z mieszanki niezwiązanej
Kategoria ruchu

Wskaźnik
zagęszczenia IS nie
mniejszy niż

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

od drugiego obciążenia E2

Pozostałe przypadki

1,00

50

80

KR4, zatoki
postojowe, jezdnie
poprzeczne

1,03

100

180

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy
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6.4.1. Częstotliwość i zakres pomiarów
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 7.
Tablica 7 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

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

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w

7

Grubość podbudowy

planie*)

co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach, w osi jezdni i na krawędziach
co 100 m
w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

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

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności poprzeczne i podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności warstwy nie mogą przekraczać -10 mm dla podbudowy zasadniczej oraz -20 mm dla podbudowy
pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Proj., z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm,
- 2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  10 % dla podbudowy zasadniczej oraz
+10% i -15% dla podbudowy pomocniczej.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań STWiORB
określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą
zaakceptowaną przez Inżyniera.
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.4. powinny być naprawione przez zerwanie i ponownie wykonana. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy, jeśli zostanie zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż o 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność warstwy
Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca warstwy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności warstwy wynikło z
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę warstwy.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 wykonanie odcinka próbnego
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie mieszanki,
 utrzymanie warstwy w czasie robót,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
 roboty wykończeniowe,
 odwiezienie sprzętu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285:2010
Mieszanki niezwiązane- Wymagania
3. PN-EN 932-3:1999
Badanie podstawowych właściwości kruszyw- Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
4. PN-EN 932-5:2001
Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 5: Wyposażenie podstawowe
i wzorcowanie
5. PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda
przesiewowa
6. PN-EN 933-3+A1:2004 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu ziarenWskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie procentowej zawartości ziarn
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-8+Ap1:2010 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek- Badania wskaźnika piaskowego
10. PN-EN 933-9+A1:2013 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych cząstekBadania błękitem metylenowym
11. 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
12. PN-EN 1097-1/A1:2004Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie odporności na
ścieranie (mikro-Deval)
13. PN-EN 1097-2:2000
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania odporności
na rozdrobnienie
14. PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania
wilgotności
15. PN-EN 1097-6/A1:2006Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości
16. PN-EN 1367-1:2001
Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych- Część1: Oznaczenie mrozoodporności
17. PN-EN 1367-2:2000
Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych- Badanie w siarczanie magnezu
18. PN-EN 1367-3:2002
Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych- Część3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania
19. PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw- Analiza chemiczna
20. PN-EN 1744-3:2004
Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszyw
21. PN-ISO 565:2000
Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek
22. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody
badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Wprowadzenie
i wymagania ogólne
23. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody
badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie
aparatem Proctora
24. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 47: Metody
badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego
25. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 50: Metoda
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagaszania
na stole wibracyjnym
26. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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27. BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997.
29. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
30. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 1998 część 2
31. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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I-04.00

NAWIERZCHNIE

SPIS SPECYFIKACJI:
I-04.01
I-04.02

Nawierzchnia z płyt betonowych
Nawierzchnia z kostki kamiennej
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I-04.01

1.

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych
chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z
płyt betonowych, które obejmują:
 wykonanie warstwy ścieralnej chodników i opasek przykrawężnikowych z płyt betonowych o wym.
50x50x7 cm koloru jasnoszarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla
pieszych.
1.4.2. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży betonowych,
połówek betonowych płyt chodnikowych lub innych materiałów.
1.4.3. Koryto chodnika – element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji chodnika.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
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2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa płyta brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom brukowym
Nareży zastosować płyty betonowe o wymiarach 50x50x7cm i spełniające wymagania PN-EN 1339:2005.
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować beton klasy C20/25.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej płyty brukowej do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach
Lp.

Cecha

1

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w mm

Zał.

C

Wymaganie

Długość

Szerokość

Grubość

od zadeklarowanych wymiarów płyt

1.2

< 600 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 3 mm

≥ 600 mm

± 3 mm

± 3 mm

± 3 mm

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli
maksymalne wymiary kostki > 300 mm),
przy długości pomiarowej

C

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

Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość

300 mm

1,5 1,0

400 mm

2,0 1,5

2

Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z
udziałem soli odladzających (wg klasy 3,
zał. D)

D

2.2

Wytrzymałość na zginanie

F

Wytrzymałość charakterystyczna – 4,0 MPa

2.3

Trwałość (ze względu na wytrzymałość)

F

Płyty mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są
wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

Ubytek masy po badaniu:
- wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2
(przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy
Boehmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne
< 18 000 mm3 / 5000 mm2

2.5

Nasiąkliwość (dla płyt innych niż
przewidziano w tab. 1)

E

2.6

Odporność na
poślizg/poślizgnięcie

I

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana
- zadawalająca odporność,

3

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

a) górna powierzchnia płyt nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w płytach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2

Tekstura i zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

J

a) płyty z powierzchnią o specjalnej teksturze -producent powinien
opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie płyt 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

Wartość średnia ≤ 6 %
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Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: max. 2 o długości maksymalnej 20
mm i maksymalnej głębokości 6 mm.
Płyty 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 cementowopiaskową nie może odbarwiać płyt). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w płytach,
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 płyt 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.
Płyty zaleca się pakować na paletach. Palety z płytami mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do wypełnienia spoin
Należy stosować następujące materiały:
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
 do wypełniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242+A1:2010,
 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 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:
 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
 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.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych
Małe powierzchnie z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego (np. elastomerową) zapobiegające zniszczeniu płyt.
Do przycinania płyt można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych płyt brukowych
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostałych materiałów
Do transportu mieszanki cementowo-piaskowej należy używać samochodów wywrotek. Transport mieszanki
cementowo-piaskowej powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników
mieszanki na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania.
Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami atmosferycznymi.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Grubość podsypki należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.
Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z płyt 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 grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych płyt brukowych
Ułożenie nawierzchni z płyt 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 płyty należy zabezpieczyć materiałami o złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi
krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie,
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu płyt.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowopiaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w Dokumentacji Projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być
przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy
użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy
do szerokości chodnika i promienia łuku.
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być
większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, badania materiałów itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi STWiORB.
Dopuszczalne tolerancje głębokości koryta wynoszą  2 cm oraz  5 cm dla szerokości koryta.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STWiORB.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych płyt brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STWiORB:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem
cechowanym, przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).
Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 1 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi proj. nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyt brukowych, wymienionych w pkt 6.4 powinna
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt 6.4 były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 50 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej płyty betonowej.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych płyt obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie płyt,
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1339:2005
2. PN-EN 1008:2004
3. PN-EN 197-1:2012

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
Woda zarobowa do betonu.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
5. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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I-04.02

1.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki
kamiennej, granitowej, drobnoziarnistej, jasnoszarej rzędowej 16 (16/16-32) ciętej, strona wierzchnia
płomieniowana.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki kamiennej i obejmują:
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 16cm, na na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Elementy kamienne
Materiałem do wykonania nawierzchni jest kostka granitowa jasnoszara rzędowa 16(16/16/32)cm cięta zgodna z PNEN 1342:2013-05.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe kamienia naturalnego przedstawiają poniższe tabele.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
L.p.

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

Wymagania

Badania wg

1

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie

Klasa F1 odporne (≤ 20 %
wytrzymałości na ściskanie)

PN-EN 12371

2

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

≥ 150 MPa

PN-EN 1926

3

Nasiąkliwość (w % masy)

≤ 0,5 %

PN-EN 13755

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów dla kostki brukowej z kamienia naturalnego przedstawiają poniższe tablice.
Tablica 2. Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni
L.p.

Rodzaje powierzchni

Odchyłki

1

Między dwiema powierzchniami ciosanymi

± 15 mm

2

Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną

± 10 mm

3

Między dwiema powierzchniami obrabianymi

± 5 mm

Tablica 3. Odchyłki od nominalnej grubości
L.p.

Rodzaje powierzchni

Odchyłki

1

Oznaczenie znakiem

Klasa T1

Klasa T2

2

Między dwiema powierzchniami ciosanymi

± 30 mm

± 15 mm

3

Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną

± 30 mm

± 10 mm

4

Między dwiema powierzchniami obrabianymi

± 30 mm

± 5 mm

Odchyłka dla podcinanych boków ciosanych od prostopadłości powierzchni bocznej nie powinna przekraczać 15 mm w
odniesieniu do powierzchni.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin z zapraw
Należy stosować następujące materiały:
- na zaprawę cementowo-piaskową - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:2 z piasku naturalnego
spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania
PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 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:
 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
 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.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarki, do wytwarzania zapraw,
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym,
- koparko-ładowarki, koparki lub ładowarki.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów kamiennych
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami atmosferycznymi.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod nawierzchnię z kostki powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odpowiedniej STWiORB.
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Grubość podsypki należy stosować zgodnie z zapisami STWiORB i Dokumentacji Projektowej.
Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
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 grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
5.4. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest + 5OC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0OC lub niższej.
Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do + 5OC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o słabym przewodnictwie cieplnym.
Roboty związane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.
Kostkę należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować
obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni
kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki
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roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podłożu.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w nawierzchni z kostki kamiennej należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa przygotowaną w stosunku 1:2.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, badania materiałów itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Należy sprawdzić:
- prawidłowość układania kostki – polega na zmierzeniu szerokości spoin oraz wizualnej ocenie wykonanej
powierzchni. Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być
dostrzegalne.
- szerokość – co 20 m, dopuszczalne odchyłki ± 5 cm,
- równość w profilu podłużnym – co 20 m mierzona łatą 2-metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 15 mm,
- równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 m, prześwity pod łatą profilową nie mogą
przekroczyć 15 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,5%,
- szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na
pełną głębokość,
- rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych, różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzęt

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 13242+A1:2010
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 197-1:2012
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 1926:2001
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.
PN-EN 1342:2013-05
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badań.
PN-EN 13755:2002
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu
atmosferycznym.
PN-EN 12371:2002
Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczenie mrozoodporności.
STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
STWiORB D-04.06.01
Podbudowa z betonu cementowego
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I-05.00

ELEMENTY ULIC

SPIS SPECYFIKACJI:
I-05.01
I-05.02

Krawężniki betonowe
Betonowe obrzeża chodnikowe
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I-05.01
1.

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ustawieniu krawężników betonowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników
betonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:
 ustawienie krawężników betonowych z betonu klasy nie niższej niż C25/30 o wymiarach 20 x 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z półsuchego betonu klasy C12/15, gr. 15cm i szer.
40cm z plecami od strony gruntu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na
tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany,
1.4.2. Fundament (ława) – podkładowa warstwa betonu wzmacniająca krawężnik i przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt.
1.4.3. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać
wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
 krawężniki betonowe o przekroju poprzecznym 20x30cm,
 piasek i cement do zapraw i podsypek,
 wodę,
 materiały do wykonania ławy.
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2.3. Krawężniki betonowe
2.3.1. Wymagania wobec krawężników prefabrykowanych
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
 krawężnik może być produkowany:
 z jednego rodzaju betonu,
 z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną
grubość 4 mm),
 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi
1000 mm,
 powierzchnia krawężnika może być obrabiana lub poddana dodatkowej obróbce,
 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub
ryglowanie,
 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
 rozróżnia się dwa typy krawężników:
 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),
 drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

Zał.

1.1

Wartości dopuszczalnych odchyłek od
wymiarów nominalnych, z dokładnością
do milimetra

C

1.2

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i
prostoliniowości, dla długości
pomiarowej:
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

1

2

Wymagania

Kształt i wymiary
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z
udziałem soli odladzających

D

2.2

Wytrzymałość na zginanie

F

2.3

Trwałość ze względu na wytrzymałość

F

2.4

Odporność na ścieranie

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa wytrzymałości
3

Charakterystyczna wytrzymałość, MPa
≥ 6,0

Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania punktu 2.2 oraz poddawane są normalnej
konserwacji

GiH

Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
odporności

szerokiej ściernej, wg
zał. G normy –
badanie podstawowe

4

≤ 20 mm

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie
alternatywne
≤ 18000 mm3/5000 mm2

72

I Roboty drogowe
2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

I

2.6

Nasiąkliwość (dla krawężników innych
niż przewidziano w tabeli 1)

E

3

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/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),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy
na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające
intensywnemu polerowaniu.
Wartość średnia ≤ 6 %

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2

Tekstura

J

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent
powinien określić rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie
są uważane za istotne

3.3

Zabarwienie

J

a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element,
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania
betonu, nie są uważane za istotne

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340:2004.
2.3.2. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość
2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.4. Materiały do zapraw i podsypek
Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 oraz do podsypki cementowo-piaskowej 1:4 należy stosować mieszankę
cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13139:2003, cementu 32,5 spełniającego
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 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:
 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
 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.
2.5. Materiały na ławy
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Beton na ławę fundamentową pod krawężniki powinien być zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12, klasy minimum
C12/15.
2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać aprobatę techniczną lub dokument oceny.
Wszystkie materiały powinny posiadać ważne dokumenty dopuszczające wyrób do robót budowlanych, na podstawie
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed
sprowadzeniem materiałów na plac budowy.
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadającym wymogom określonym w
dokumentach dopuszczających do zastosowani, nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników betonowych
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.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do betonu.
Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników
betonu na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania
betonu.
Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami atmosferycznymi.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
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.
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5.3. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe 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 normowymi
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej
zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy
rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.
Pas terenu za krawężnikiem powinien zostać wyrównany, zagęszczony i wykończony zgodnie z założeniem
Dokumentacji Projektowej.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki ustawione na ławie betonowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm po
zagęszczeniu.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, badania materiałów itp.).
 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 1340:2004.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. 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 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
 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,
 wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą  10% wysokości i szerokości projektowanej,
 równość górnej powierzchni ław.
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,
 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
 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,
 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
6.3.4. Badania betonu
Wykonawca dostarczy 6 próbek betonu (po 3 szt. dla określenia R7 i R28), celem zbadania w laboratorium
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonanej ławy betonowej z oporem).

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta,
 wykonanie ławy.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej,
STWiORB,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1340:2004
2. PN-EN 13139:2003
3. PN-B-06050:1999
4. PN-EN 206+A1:2016-12
5. PN-EN 197-1:2012
6. PN-EN 1008:2004
7. PN-EN 12620:2004

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Kruszywa do zapraw
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu
Kruszywa do betonu

10.2. Dokumenty inne
8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów w
Warszawie.
9. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1982 r.
10. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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I-05.02

1.

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ustawieniu betonowych obrzeży chodnikowych o
wymiarach 30x8cm.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:
 betonowych obrzeży chodnikowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z
półsuchego betonu klasy C12/15, gr. 10cm i szer 30cm z plecami od strony gruntu,
.
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 podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe
Należy stosować betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30 cm z betonu klasy nie niższej niż C25/30.
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym przedstawia tabela 1 (zgodne z PN-EN 1340:2004).
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzeża betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

Zał.

1.1

Wartości dopuszczalnych odchyłek od
wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra

C

1.2

Dopuszczalne odchyłki od płaskości
prostoliniowości, dla długości pomiarowej:

C

1

Kształt i wymiary

i

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
2

Wymagania

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z
udziałem soli odladzających

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2

Wytrzymałość na zginanie (badanie na 8 szt.)

F

Klasa wytrzymałości: 3

2.3

Trwałość ze względu na wytrzymałość

F

Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania punktu 2.2 oraz poddawane są normalnej
konserwacji

2.4

Odporność na ścieranie

Gi
H

2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

I

2.6

Nasiąkliwość (dla krawężników innych niż
przewidziano w tabeli 1)

E

3

Charakterystyczna wytrzymałość: ≥ 6,0MPa

Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
odporności

szerokiej ściernej, wg
zał. G normy –
badanie podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie
alternatywne

4

≤ 20 mm

≤ 18000 mm3/5000 mm2

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/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),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i
gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo
podlegające intensywnemu polerowaniu.
Wartość średnia ≤ 6 %

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstw.
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2

Tekstura

J

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent
powinien określić rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie
są uważane za istotne

3.3

Zabarwienie

J

a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element,
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania
betonu, nie są uważane za istotne
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W przypadku zastosowań obrzeży betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec obrzeży należy
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340:2004.
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 min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3. Materiały na podsypkę
Na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 należy stosować mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego
spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
2.4. Materiały na ławy
Beton na ławę fundamentową pod obrzeża powinien być zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12, klasy minimum
C8/10.
2.5. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać aprobatę techniczną lub dokument oceny.
Wszystkie materiały powinny posiadać ważne dokumenty dopuszczające wyrób do robót budowlanych, na podstawie
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed
sprowadzeniem materiałów na plac budowy.
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadającym wymogom określonym w
dokumentach dopuszczających do zastosowani, nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do betonu.
Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników
betonu na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania
betonu.
Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami atmosferycznymi.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien
wynosić, co najmniej IS ≥ 0,97.
5.3. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe 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 normowymi
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej
zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy
rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Pas terenu za obrzeżem powinien zostać wyrównany, zagęszczony i wykończony zgodnie z założeniem Dokumentacji
Projektowej.
Spoiny nie mogą przekraczać szer. 0,5 cm. Nie przewiduje się wypełnienia spoin jakimkolwiek materiałem.
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po
zagęszczeniu.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, badania materiałów itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ławy betonowej:
 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,
 wymiary ław.
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą  10% wysokości i szerokości projektowanej,
 równość górnej powierzchni ław.
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,
 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100
m wykonanej ławy,
 badanie betonu.
Po 3 szt. dla określenia R7 i R28, celem zbadania w laboratorium wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria
próbek na 300 m wykonanej ławy betonowej z oporem).
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana ława betonowa.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 wykonanie ławy betonowej,
 ustawienie obrzeża,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
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 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1340:2004
2. PN-B-06050:1999
3. PN-EN 206+A1:2016-12
4. PN-EN 1008:2004
5. PN-EN 197-1:2012
6. PN-EN 13242+A1:2010
7. PN-B-24005:1997

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Woda zarobowa do betonu
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

10.2. Dokumenty inne
8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów w
Warszawie.

9. STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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I-06.01

1.

ZIELEŃ DROGOWA

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (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 zasad prowadzenia robót związanych z:
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,
 wykonaniem kwietników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od
1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
 organizacji robót budowlanych;
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
 warunków organizacji ruchu;
 zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
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 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z
osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
glebą.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form
kulistych,
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
 przewodnik powinien być praktycznie prosty,
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwice i pęknięcia kory,
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
 pił mechanicznych i ręcznych,
 drabin,
 podnośników hydraulicznych.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
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 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że STWiORB przewiduje
inaczej,
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że STWiORB przewiduje inaczej,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego,
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiORB.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października),
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
 pora sadzenia - jesień lub wiosna,
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią
urodzajną,
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
 podlewaniu,
 odchwaszczaniu,
 nawożeniu,
 usuwaniu odrostów korzeniowych,
 poprawianiu misek,
 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).
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5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy
poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:
 sposób wzrostu,
 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
 konstrukcję korony.
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego
zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na
koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie
zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem
korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gałęzi;
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie,
zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi
porażonych przez chorobę lub martwych;
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno
być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia
górnej powierzchni żywopłotu.
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty
modernizacyjne dróg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w STWiORB i uwzględniać:
 gatunek drzewa,
 wiek i rozmiary drzewa,
 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,
 warunki transportu przesadzanych drzew,
 warunki pielęgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.
5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:
 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,
 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów,
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,
 usuwaniu chwastów.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew,
następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w STWiORB powinny być określone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

89

I Roboty drogowe

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
 zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór
jest na jesieni,
 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
 jakości posadzonego materiału.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
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 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprócz roślin cebulkowych i róż),
 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8.
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.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny być doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie
przedstawione do akceptacji Inżyniera.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
 przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
 zasadzenie materiału roślinnego,
 pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
 dostarczenie materiału roślinnego,
 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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