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D - M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓ LNE

1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru robó t drogowych i
mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych. Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach
wojewó dzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogó lne, wspó lne dla robó t objętych ogó lnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegó lnych asortymentó w robó t drogowych i mostowych. W przypadku braku ogó lnych specyfikacji
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robó t, ustalenia dotyczą ró wnież dla SST sporządzanych indywidualnie.
DLA INWESTYCJI:
Przebudowa amfiteatru i parku zdrojowego w Ustroniu
1.4. Określenia podstawowe
Uż yte w OST wymienione poniżej okreś lenia należ y rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całoś ć techniczno-użytkową (droga) albo jego częś ć
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Długoś ć mostu - odległoś ć między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostó w łukowych z nadsypką - odległoś ć w
ś wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdó w oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdó w obsługujących zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robó t budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okolicznoś ci zachodzących w toku
wykonywania robó t, rejestrowania dokonywanych odbioró w robó t, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inż ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.
Inż ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o któ rej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robó t i administrowanie kontraktem.
1.4.9.
Jezdnia - częś ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdó w.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja noś na (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - częś ć obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustró j niosący
dla przeniesienia ruchu pojazdó w lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta częś ć wykopu, któ ra jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowó w.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoż enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Książka obmiaró w - akceptowany przez Inż yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robó t w formie wyliczeń, szkicó w i ew. dodatkowych załącznikó w. Wpisy w książce obmiaró w
podlegają potwierdzeniu przez Inż yniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i pró b związanych z oceną jakoś ci materiałó w oraz robó t.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robó t, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inż yniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó ł warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i
zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) a) Warstwa ś cieralna - gó rna warstwa nawierzchni poddana bezpoś rednio oddziaływaniu ruchu i czynnikó w atmosferycznych.
b) b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ś cieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) c) Warstwa wyró wnawcza - warstwa służąca do wyró wnania nieró wnoś ci podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) d) Podbudowa - dolna częś ć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa moż e składać się z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) e) Podbudowa zasadnicza - gó rna częś ć podbudowy spełniająca funkcje noś ne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać sięz jednej
lub dwó ch warstw.
f) f)
Podbudowa pomocnicza - dolna częś ć podbudowy spełniająca, obok funkcji noś nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwęmrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, któ rej głó wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h) h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej
powyżej.
i) i)
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej siędo nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoś ciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoś ć - zgodnoś ć wykonywanych robó t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeś li przedział tolerancji nie został
okreś lony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robó t budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń
oraz drzew i krzewó w. Pas drogowy może ró wnież obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i
ś rodowisko przed uciążliwoś ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - częś ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdó w, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześ nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podłoż e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokoś ci przemarzania.
1.4.28. Podłoż e ulepszone nawierzchni - gó rna warstwa podłoża, leżąca bezpoś rednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia
przejęcia ruchu budowlanego i właś ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inż yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inż yniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robó t lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametró w geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędró wek zwierząt dziko
ż yjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element ś rodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,
bagno, rzeka, szlak wędró wek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg,
kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - częś ć dokumentacji projektowej, któ ra wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robó t.
1.4.36. Przyczó łek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać sięz pełnej ś ciany, słupó w lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyń, komó r.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywró cenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętoś ć teoretyczna - odległoś ć między punktami podparcia (łoż yskami), przęsła mostowego.
1.4.39. Szerokoś ć całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległoś ć między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokoś ć konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. Szerokoś ć uż ytkowa obiektu - szerokoś ć jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegó lnych rodzajó w ruchu oraz szerokoś ć
chodnikó w mierzona w ś wietle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robó t z podaniem ich iloś ci (przedmiarem) w kolejnoś ci technologicznej ich wykonania.
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1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robó t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzące częś ć terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - częś ć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całoś ć konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robó t związanych z budową, modernizacją/
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś ć wykonanych robó t, bezpieczeństwo wszelkich czynnoś ci na terenie budowy, metody uż yte przy
budowie oraz za ich zgodnoś ć z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inż yniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreś lonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjęi wspó łrzędne punktó w głó wnych trasy oraz reperó w, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoś ć za ochronę przekazanych mu
punktó w pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robó t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó łowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentacjęprojektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, któ re stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, któ rą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodnoś ć robó t z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inż yniera/Kierownika projektu stanowią
częś ć umowy, a wymagania okreś lone w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżnoś ci w ustaleniach poszczegó lnych dokumentó w obowiązuje kolejnoś ć ich ważnoś ci wymieniona w „Kontraktowych
warunkach ogó lnych” („Ogó lnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędó w lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inż yniera/Kierownika projektu, któ ry podejmie decyzjęo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżnoś ci, wymiary podane na piś mie są ważniejsze od wymiaró w okreś lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane okreś lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartoś ci docelowe, od któ rych dopuszczalne są odchylenia w ramach
okreś lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałó w i elementó w budowli muszą wykazywać zgodnoś ć z okreś lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakoś ć
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektó w (jezdnie, ś cieżki rowerowe, ciągi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robó t.
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca przedstawi Inż ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robó t w okresie trwania budowy. W zależnoś ci od
potrzeb i postępu robó t projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robó t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie
jak: zapory, ś wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposó b bezpieczeństwo pojazdó w i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoś ci w dzień i w nocy tych zapó r i znakó w, dla któ rych jest to nieodzowne ze względó w
bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robó t Wykonawca obwieś ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposó b uzgodniony z Inż ynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloś ciach okreś lonych przez Inż yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, któ rych
treś ć będzie zatwierdzona przez Inż yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcęw dobrym stanie
przez cały okres realizacji robó t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenękontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robó t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oś wietlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne ś rodki niezbędne do ochrony robó t, wygody społecznoś ci i innych.
W miejscach przylegających do dró g otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposó b uzgodniony z
Inż ynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdó w i maszyn pracujących przy realizacji robó t, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposó b uzgodniony z Inż ynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robó t Wykonawca obwieś ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposó b uzgodniony z Inż ynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloś ciach okreś lonych przez Inż yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, któ rych
treś ć będzie zatwierdzona przez Inż yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcęw dobrym stanie
przez cały okres realizacji robó t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenękontraktową.
1.5.5. Ochrona ś rodowiska w czasie wykonywania robó t
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robó t wszelkie przepisy dotyczące ochrony ś rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robó t Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisó w i norm dotyczących ochrony ś rodowiska na
terenie i wokó ł terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwoś ci dla osó b lub dó br publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując siędo tych wymagań będzie miał szczegó lny wzgląd na:
1) 1) lokalizacjębaz, warsztató w, magazynó w, składowisk, ukopó w i dró g dojazdowych,
2) 2) ś rodki ostrożnoś ci i zabezpieczenia przed:
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a) a) zanieczyszczeniem zbiornikó w i ciekó w wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) c) możliwoś cią powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać , wymagany na podstawie odpowiednich przepisó w sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposó b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osó b trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poż arem wywołanym jako rezultat realizacji robó t albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, któ re w sposó b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałó w wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, okreś lonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uż yte do robó t będą miały aprobatętechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okreś lającą
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałó w na ś rodowisko.
Materiały, któ re są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robó t, a po zakończeniu robó t ich szkodliwoś ć zanika (np. materiały pylaste) mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodęna użycie tych materiałó w od właś ciwych organó w administracji państwowej.
Jeż eli Wykonawca uż ył materiałó w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagroż enie
ś rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własnoś ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronęinstalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właś cicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właś ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieś cić w swoim harmonogramie rezerwęczasową dla wszelkiego rodzaju robó t, któ re mają być wykonane w
zakresie przełoż enia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inż yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robó t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inż yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi wspó łpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeż eli teren budowy przylega do terenó w z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposó b powodujący minimalne
niedogodnoś ci dla mieszkańcó w. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnoś cią.
Inż ynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właś cicielami
nieruchomoś ci i dotyczących korzystania z własnoś ci i dró g wewnętrznych. Jednakże, ani Inż ynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdó w
Wykonawca będzie stosować siędo ustawowych ograniczeń naciskó w osi na drogach publicznych przy transporcie materiałó w i wyposażenia na
i z terenu robó t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właś ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunkó w (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inż yniera/Kierownika projektu. Inż ynier/Kierownik projektu
może polecić , aby pojazdy nie spełniające tych warunkó w zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe
nie będą dopuszczone na ś wieżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawęwszelkich
robó t w ten sposó b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inż yniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robó t Wykonawca będzie przestrzegać przepisó w dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczegó lnoś ci Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony ż ycia i
zdrowia osó b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okreś lonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robó t
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronęrobó t i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robó t od daty rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia zakończenia robó t przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposó b, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeś li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inż yniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie pó źniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie siędo prawa i innych przepisó w
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, któ re są w jakikolwiek sposó b związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robó t.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnoś nie
znakó w firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałó w lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robó t i w sposó b ciągły będzie informować Inż yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnoś ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadkó w, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inż yniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Ró wnoważnoś ć norm i zbioró w przepisó w prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, któ re spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisó w
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być ró wnież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające ró wny lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inż yniera/Kierownika projektu. Ró żnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoż one
Inż ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoś ciowe, budowle oraz inne pozostałoś ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy będą uważane za własnoś ć Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inż yniera/Kierownika
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opó źnienia w
robotach, Inż ynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robó t i/lub wysokoś ć
kwoty, o któ rą należ y zwiększyć cenękontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiają cego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ź ródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałó w przeznaczonych do robó t, Wykonawca
przedstawi Inż ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó łowe informacje dotyczące proponowanego źró dła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałó w jak ró wnież odpowiednie ś wiadectwa badań laboratoryjnych oraz pró bki materiałó w.
Zatwierdzenie partii materiałó w z danego źró dła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źró dła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źró dła w sposó b ciągły
spełniają wymagania SST w czasie realizacji robó t.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właś cicieli i odnoś nych władz na pozyskanie materiałó w ze źró deł miejscowych włączając w
to źró dła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inż ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źró dła.
Wykonawca przedstawi Inż ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organó w
administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś ć za spełnienie wymagań iloś ciowych i jakoś ciowych materiałó w pochodzących ze źró deł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałó w, dzierżawy i inne jakie okażą siępotrzebne w związku z dostarczeniem
materiałó w do robó t.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopó w, dokopó w i miejsc pozyskania materiałó w miejscowych będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robó t.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopó w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
wykorzystane do robó t lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inż yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić ż adnych wykopó w w obrębie terenu budowy poza tymi, któ re zostały wyszczegó lnione w dokumentach
umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodęInż yniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źró deł materiałó w będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez
Inż yniera/Kierownika projektu. Jeś li Inż ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałó w do innych robó t, niż te dla
któ rych zostały zakupione, to koszt tych materiałó w zostanie odpowiednio przewartoś ciowany (skorygowany) przez Inż yniera/Kierownika
projektu.
Każdy rodzaj robó t, w któ rym znajdują sięnie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sięz
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeś li dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwoś ć wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inż yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie
dłuższym, jeś li będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inż yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być pó źniej zmieniany bez zgody Inż yniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robó t, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoś ć i właś ciwoś ci i były dostępne do kontroli przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałó w będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inż ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inż yniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwó rnie materiałó w mogą być okresowo kontrolowane przez Inż yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnoś ci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Pró bki materiałó w mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właś ciwoś ci. Wyniki tych kontroli będą
stanowić podstawędo akceptacji okreś lonej partii materiałó w pod względem jakoś ci.
W przypadku, gdy Inż ynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcjęwytwó rni, muszą być spełnione następujące warunki:
a) a)
Inż ynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną wspó łpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałó w w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) b) Inż ynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych częś ci wytwó rni, gdzie odbywa się produkcja
materiałó w przeznaczonych do realizacji robó t,
c) c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inż yniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘ T
Wykonawca jest zobowiązany do uż ywania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś ć wykonywanych
robó t. Sprzęt używany do robó t powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typó w i iloś ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robó t, zaakceptowanym przez Inż yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w
wymienionych wyż ej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnoś ć sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robó t, zgodnie z zasadami okreś lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inż yniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnoś cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robó t ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowoś ci do pracy. Powinien
być zgodny z normami ochrony ś rodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inż ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentó w potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak ró wnież naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeż eli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwoś ć wariantowego uż ycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inż yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inż yniera/Kierownika projektu, nie może być pó źniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunkó w umowy, zostaną przez Inż yniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robó t.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich ś rodkó w transportu, któ re nie wpłyną niekorzystnie na jakoś ć wykonywanych robó t
i właś ciwoś ci przewożonych materiałó w.
Liczba ś rodkó w transportu powinna zapewniać prowadzenie robó t zgodnie z zasadami okreś lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inż yniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisó w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskó w na oś i innych parametró w technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunkó w mogą być dopuszczone przez
Inż yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywró cenia stanu pierwotnego uż ytkowanych odcinkó w dró g na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓ T
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robó t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoś ć zastosowanych materiałó w i
wykonywanych robó t, za ich zgodnoś ć z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robó t opracowanym przez
Wykonawcęoraz poleceniami Inż yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robó t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoś ci wszystkich elementó w robó t zgodnie z wymiarami
i rzędnymi okreś lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piś mie przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robó t zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem,
kiedy dany błąd okaże sięskutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piś mie przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robó t lub wyznaczenia wysokoś ci przez Inż yniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoś ci
za ich dokładnoś ć .
Decyzje Inż yniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałó w i elementó w robó t będą oparte na wymaganiach
okreś lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inż ynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałó w i robó t, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałó w, doś wiadczenia z przeszłoś ci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inż yniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie okreś lonym przez Inż yniera/Kierownika
projektu, pod groźbą zatrzymania robó t. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inż yniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakoś ci. W
programie zapewnienia jakoś ci Wykonawca powinien okreś lić , zamierzony sposó b wykonywania robó t, możliwoś ci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robó t gwarantujący wykonanie robó t zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoś ci powinien zawierać :
a) częś ć ogó lną opisującą:
− - organizacjęwykonania robó t, w tym terminy i sposó b prowadzenia robó t,
− - organizacjęruchu na budowie wraz z oznakowaniem robó t,
− - sposó b zapewnienia bhp.,
− - wykaz zespołó w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− - wykaz osó b odpowiedzialnych za jakoś ć i terminowoś ć wykonania poszczegó lnych elementó w robó t,
− - system (sposó b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakoś cią wykonywanych robó t,
− - wyposaż enie w sprzęt i urządzenia do pomiaró w i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któ remu Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
− - sposó b oraz formę gromadzenia wynikó w badań laboratoryjnych, zapis pomiaró w, nastaw mechanizmó w sterujących, a także
wyciąganych wnioskó w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposó b i formę przekazywania tych informacji
Inż ynierowi/Kierownikowi projektu;
b) częś ć szczegó łową opisującą dla każdego asortymentu robó t:
− - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaż eniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− - rodzaje i iloś ć ś rodkó w transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałó w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− - sposó b zabezpieczenia i ochrony ładunkó w przed utratą ich właś ciwoś ci w czasie transportu,
− - sposó b i procedurępomiaró w i badań (rodzaj i częstotliwoś ć , pobieranie pró bek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiałó w, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegó lnych elementó w robó t,
− - sposó b postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robó t będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakoś ć robó t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robó t i jakoś ci materiałó w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania pró bek i badań materiałó w oraz robó t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inż ynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałó w oraz robó t z częstotliwoś cią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwoś ć są okreś lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam okreś lone, Inż ynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robó t zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inż ynierowi/Kierownikowi projektu ś wiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okreś lających procedury badań.
Inż ynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inż ynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inż ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robó t badanych materiałó w i dopuś ci je
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoś ć
tych materiałó w.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałó w ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Pró bki będą pobierane losowo. Zaleca sięstosowanie statystycznych metod pobierania pró bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inż ynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwoś ć udziału w pobieraniu pró bek.
Pojemniki do pobierania pró bek będą dostarczone przez Wykonawcęi zatwierdzone przez Inż yniera/Kierownika projektu. Pró bki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inż yniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposó b
zaakceptowany przez Inż yniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie Inż yniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałó w, któ re budzą wątpliwoś ci co
do jakoś ci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiaró w lub badań, Wykonawca powiadomi Inż yniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piś mie ich wyniki do akceptacji Inż yniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inż ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportó w z wynikami badań jak najszybciej, nie pó źniej jednak niż
w terminie okreś lonym w programie zapewnienia jakoś ci.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inż ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inż ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pró bek i badania materiałó w w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałó w powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inż ynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robó t prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje
badania, będzie oceniać zgodnoś ć materiałó w i robó t z wymaganiami SST na podstawie wynikó w własnych badań kontrolnych jak i wynikó w
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inż ynier/Kierownik projektu powinien pobierać pró bki materiałó w i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swó j koszt. Jeż eli wyniki
tych badań wykażą, ż e raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inż ynier/Kierownik projektu oprze sięwyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodnoś ci materiałó w i robó t z dokumentacją projektową i SST. Moż e ró wnież zlecić , sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie
powtó rnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtó rnych lub dodatkowych badań i
pobierania pró bek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inż ynier/Kierownik projektu może dopuś cić do użycia tylko te materiały, któ re posiadają:
1. 1.
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnoś ć z kryteriami technicznymi okreś lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właś ciwych przepisó w i dokumentó w technicznych,
2. 2. deklaracjęzgodnoś ci lub certyfikat zgodnoś ci z:
− - Polską Normą lub
− - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobó w, dla któ rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją okreś loną w
pkt 1
i któ re spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałó w, dla któ rych ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robó t będzie posiadać te
dokumenty, okreś lające w sposó b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wynikó w tych badań będą dostarczone przez WykonawcęInż ynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, któ re nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoś ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robó t, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któ ra dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoś rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inż yniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należ y wpisywać w szczegó lnoś ci:
− - datęprzekazania Wykonawcy terenu budowy,
− - datęprzekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− - datęuzgodnienia przez Inż yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoś ci i harmonogramó w robó t,
− - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegó lnych elementó w robó t,
− - przebieg robó t, trudnoś ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− - uwagi i polecenia Inż yniera/Kierownika projektu,
− - daty zarządzenia wstrzymania robó t, z podaniem powodu,
− - zgłoszenia i daty odbioró w robó t zanikających i ulegających zakryciu, częś ciowych i ostatecznych odbioró w robó t,
− - wyjaś nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robó t podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegó lnym w
związku z warunkami klimatycznymi,
− - zgodnoś ć rzeczywistych warunkó w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− - dane dotyczące czynnoś ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robó t,
− - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robó t,
− - dane dotyczące jakoś ci materiałó w, pobierania pró bek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− - wyniki pró b poszczegó lnych elementó w budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− - inne istotne informacje o przebiegu robó t.
Propozycje, uwagi i wyjaś nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoż one Inż ynierowi/Kierownikowi projektu
do ustosunkowania się.
Decyzje Inż yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inż yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robó t.
(2) Książka obmiaró w
Książka obmiaró w stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementó w robó t. Obmiary wykonanych robó t
przeprowadza sięw sposó b ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaró w.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoś ci lub certyfikaty zgodnoś ci materiałó w, orzeczenia o jakoś ci materiałó w, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoś ci. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robó t. Winny być udostępnione na każde życzenie Inż yniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentó w budowy zalicza się, opró cz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizacjęzadania budowlanego,
b) b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) d) protokoły odbioru robó t,
e) e) protokoły z narad i ustaleń,
f) f)
korespondencjęna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentó w budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któ regokolwiek z dokumentó w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inż yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robó t będzie okreś lać faktyczny zakres wykonywanych robó t zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robó t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inż yniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robó t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaró w.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloś ciach podanych w ś lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robó t. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inż yniera/Kierownika projektu na piś mie.
Obmiar gotowych robó t będzie przeprowadzony z częstoś cią wymaganą do celu miesięcznej płatnoś ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreś lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcęi Inż yniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długoś ci i odległoś ci pomiędzy wyszczegó lnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeś li SST właś ciwe dla danych robó t nie wymagają tego inaczej, objętoś ci będą wyliczone w m3 jako długoś ć pomnożona przez ś redni przekró j.
Iloś ci, któ re mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzą dzenia i sprzę t pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robó t będą zaakceptowane przez Inż yniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeż eli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne ś wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcęutrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robó t.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoś nym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie
zapewniając w sposó b ciągły zachowanie dokładnoś ci wg norm zatwierdzonych przez Inż yniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częś ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkó w robó t, a także w przypadku występowania dłuższej
przerwy w robotach. Obmiar robó t zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robó t podlegających zakryciu
przeprowadza sięprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposó b zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętoś ci będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaró w. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaró w, któ rego wzó r zostanie uzgodniony z Inż ynierem/Kierownikiem
projektu.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależnoś ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) a) odbiorowi robó t zanikających i ulegających zakryciu,
b) b) odbiorowi częś ciowemu,
c) c) odbiorowi ostatecznemu,
d) d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikają cych i ulegają cych zakryciu
Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloś ci i jakoś ci wykonywanych robó t, któ re w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.
Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogó lnego postępu robó t.
Odbioru robó t dokonuje Inż ynier/Kierownik projektu.
Gotowoś ć danej częś ci robó t do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inż yniera/Kierownika projektu. Odbió r będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inż yniera/Kierownika projektu.
Jakoś ć i iloś ć robó t ulegających zakryciu ocenia Inż ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentó w zawierających komplet wynikó w badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czę ściowy
Odbió r częś ciowy polega na ocenie iloś ci i jakoś ci wykonanych częś ci robó t. Odbioru częś ciowego robó t dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robó t. Odbioru robó t dokonuje Inż ynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robó t
Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich iloś ci, jakoś ci i wartoś ci.
Całkowite zakończenie robó t oraz gotowoś ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piś mie o tym fakcie Inż yniera/Kierownika projektu.
Odbió r ostateczny robó t nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inż yniera/Kierownika
projektu zakończenia robó t i przyjęcia dokumentó w, o któ rych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robó t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoś ci Inż yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoś ciowej na podstawie przedłożonych dokumentó w, wynikó w badań i pomiaró w, ocenie
wizualnej oraz zgodnoś ci wykonania robó t z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robó t komisja zapozna sięz realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioró w robó t zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robó t uzupełniających i robó t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robó t poprawkowych lub robó t uzupełniających w warstwie ś cieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynnoś ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakoś ć wykonywanych robó t w poszczegó lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartoś ć wykonywanych robó t w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robó t jest protokó ł odbioru ostatecznego robó t sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. 1.
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeś li została sporządzona w trakcie realizacji
umowy,
2. 2.
szczegó łowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentó w umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. 3.
recepty i ustalenia technologiczne,
4. 4.
dzienniki budowy i książki obmiaró w (oryginały),
5. 5.
wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. 6.
deklaracje zgodnoś ci lub certyfikaty zgodnoś ci wbudowanych materiałó w zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. 7.
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikó w badań i pomiaró w załączonych do dokumentó w odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. 8.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robó t towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oś wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robó t właś cicielom urządzeń,
9. 9.
geodezyjną inwentaryzacjępowykonawczą robó t i sieci uzbrojenia terenu,
10. 10. kopięmapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robó t. Wszystkie zarządzone przez komisjęroboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robó t poprawkowych i robó t
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbió r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robó t związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbió r pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbió r
ostateczny robó t”.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoś ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcęza jednostkęobmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoś ci jest wartoś ć (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynnoś ci, wymagania i badania
składające sięna jej wykonanie, okreś lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robó t będą obejmować :
− - robociznębezpoś rednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− - wartoś ć zużytych materiałó w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkó w i transportu na teren budowy,
− - wartoś ć pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− - koszty poś rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należ y wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunkó w umowy i wymagań ogó lnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreś lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegó lnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdó w/przejazdó w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inż ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inż ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robó t,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oś wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjętymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikó w, krawężnikó w, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowęurządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdó w/przejazdó w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i ś wiateł,
(b) utrzymanie płynnoś ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdó w/przejazdó w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałó w i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó źniejszymi zmianami).
2. 2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbió rki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó źniejszymi zmianami).
D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓ LNE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robó t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych. Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu
robó t na drogach wojewó dzkich, powiatowych i gminnych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robó t fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji.
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1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dró g i obejmują:
a) a) wykonanie wykopó w w gruntach nieskalistych,
b) b) wykonanie wykopó w w gruntach skalistych,
c) c) budowęnasypó w drogowych,
d) d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki
statecznoś ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta częś ć wykopu, któ ra jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowó w.
1.4.3. Wysokoś ć nasypu lub głębokoś ć wykopu - ró żnica rzędnej terenu i rzędnej robó t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, któ rego wysokoś ć jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp ś redni - nasyp, któ rego wysokoś ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, któ rego wysokoś ć przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, któ rego głębokoś ć jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop ś redni - wykop, któ rego głębokoś ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, któ rego głębokoś ć przekracza 3 m.
1.4.10.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej noś noś ci, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod
obciążeniem.
1.4.11.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie okreś lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, któ rego pró bki nie wykazują zmian objętoś ci ani nie
rozpadają siępod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałoś ć na ś ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia ś rodkó w wybuchowych
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypó w, położone w obrębie pasa robó t drogowych.
1.4.14.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypó w, położone poza pasem robó t drogowych.
1.4.15.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntó w pozyskanych w czasie wykonywania wykopó w, a nie
wykorzystanych do budowy nasypó w oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.16.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkoś ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okreś lona wg wzoru:

Is =

ρd
ρ ds

gdzie:
ρd
- gęstoś ć objętoś ciowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds
- maksymalna gęstoś ć objętoś ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoś ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaźnik ró żnoziarnistoś ci - wielkoś ć charakteryzująca zagęszczalnoś ć gruntó w niespoistych, okreś lona wg wzoru:

U=

d 60
d 10

gdzie:
d60
- ś rednica oczek sita, przez któ re przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
- ś rednica oczek sita, przez któ re przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkoś ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okreś lona wg wzoru:

I0 =
gdzie:
E1
E2
-

E2
E1

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtó rnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych włó kien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą
wytrzymałoś cią oraz wodoprzepuszczalnoś cią, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłó kniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi
IBDiM [13].
1.4.20. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Podziałgruntów
Podział gruntó w pod względem wysadzinowoś ci podaje tablica 1.
Podział gruntó w pod względem przydatnoś ci do budowy nasypó w podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podział gruntó w pod względem wysadzinowoś ci wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp.

Wyszczegó lnienie
właś ciwoś ci

Grupy gruntó w

Jednostki
niewysadzinowe

wątpliwe

wysadzinowe
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1

Rodzaj gruntu

2

Zawartoś ć cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

3

− - rumosz
niegliniasty
− - żwir
− - pospó łka
− - piasek gruby
− - piasek ś redni
− - piasek drobny
− - żużel
nierozpadowy

%

Kapilarnoś ć bierna Hkb
m

4

Wskaźnik piaskowy WP

− - piasek pylasty
− - zwietrzelina
gliniasta
− - rumosz gliniasty
− - żwir gliniasty
− - pospó łka gliniasta

mało wysadzinowe
− - glina piaszczysta zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta
zwięzła
− - ił, ił piaszczys-ty,
ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− - piasek gliniasty
− - pył, pył piaszczysty
− - glina piaszczysta, glina, glina pylasta
− - ił warwowy

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopó w powinny być przez Wykonawcęwykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypó w.
Grunty przydatne do budowy nasypó w mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wó wczas, gdy stanowią nadmiar objętoś ci robó t
ziemnych i za zezwoleniem Inż yniera.
Jeż eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopó w, nie będąc nadmiarem objętoś ci robó t ziemnych, zostały za zgodą Inż yniera
wywiezione przez Wykonawcępoza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypó w lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ró wnoważnej objętoś ci gruntó w przydatnych ze źró deł własnych, zaakceptowanych przez
Inż yniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypó w, okreś lone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcęna
odkład. Zapewnienie terenó w na odkład należ y do obowiązkó w Zamawiającego, o ile nie okreś lono tego inaczej w kontrakcie. Inż ynier moż e
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntó w, któ rych czasowa nieprzydatnoś ć wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotnoś ci.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, ś rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury.
Powinien być to materiał bez rozdarć , dziur i przerw ciągłoś ci z dobrą przyczepnoś cią do gruntu. Właś ciwoś ci stosowanych geosyntetykó w
powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez
uprawnioną jednostkę.
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robó t ziemnych powinien wykazać sięmożliwoś cią korzystania z następującego sprzętu do:
− - odspajania i wydobywania gruntó w (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),
− - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntó w (spycharki, zgarniarki, ró wniarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
− - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taś mociągi itp.),
− - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzę t do przenoszenia i układania geosyntetyków
Do przenoszenia i układania geosyntetykó w Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca
nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybó r ś rodkó w transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętoś ci, sposobu
odspajania i załadunku oraz do odległoś ci transportu. Wydajnoś ć ś rodkó w transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajnoś ci
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległoś ci transportu ponad wartoś ci zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty
za transport, o ile zwiększone odległoś ci nie zostały wcześ niej zaakceptowane na piś mie przez Inż yniera.
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadbać , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykó w były wykonywane w sposó b nie
powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na ś wiatło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie
od ich wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Ró żnica w stosunku do
projektowanych rzędnych robó t ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokoś ć gó rnej powierzchni korpusu nie moż e ró żnić sięod szerokoś ci projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie
powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró żnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartoś ci wyraż onej tangensem kąta. Maksymalne
nieró wnoś ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne
wymagania dotyczące nieró wnoś ci, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące ró wnoś ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ró wnoś ci skarp, powinny być okreś lone w
dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemó w odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, któ re zapewnią odprowadzenie wó d gruntowych i opadowych poza
obszar robó t ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopó w i nasypó w, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robó t spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeż eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, któ re spowoduje ich długotrwałą nieprzydatnoś ć , Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntó w i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynnoś ci, jak ró wnież za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wó d do istniejących zbiornikó w naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robó t ziemnych. Wykonanie
wykopó w powinno postępować w kierunku podnoszenia sięniwelety.
W czasie robó t ziemnych należ y zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ
wó d z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w
przypadku gruntó w spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntó w niespoistych. Należ y uwzględnić ewentualny wpływ kolejnoś ci i
sposobu odspajania gruntó w oraz terminó w wykonywania innych robó t na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robó t ziemnych.
Źró dła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopó w, należ y ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należ y odprowadzić poza
teren pasa robó t ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokoś ć dna i głębokoś ć rowu nie mogą
ró żnić sięod wymiaró w projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładnoś ć wykonania skarp rowó w powinna być zgodna z okreś loną dla skarp
wykopó w w OST D-02.01.01.
5.6. Układanie geosyntetyków
Geosyntetyki należ y układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeż eli dokumentacja projektowa i SST nie podają
inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetykó w należ y układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub
decyzją projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należ y w uzgodnieniu z Inż ynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długoś ci i
szerokoś ci większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na któ rej przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być ró wna i bez ostrych występó w, mogących spowodować
uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na któ rej
jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetykó w nie należ y naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgó rkach (garbach) lub nad
dołami. Nie dopuszcza sięruchu maszyn budowlanych bezpoś rednio na ułożonych geosyntetykach. Należ y je przykryć gruntem nasypowym
niezwłocznie po ułożeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoś ci z wymaganiami specyfikacji okreś lonymi w pkcie 5 oraz z
dokumentacją projektową.
Szczegó lną uwagęnależ y zwró cić na:
- właś ciwe ujęcie i odprowadzenie wó d opadowych,
- właś ciwe ujęcie i odprowadzenie wysiękó w wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoś ci wykonania robó t
Czynnoś ci wchodzące w zakres sprawdzenia jakoś ci wykonania robó t okreś lono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w
Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w wykonanych robó t ziemnych
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwoś ć badań i pomiaró w
1

Pomiar szerokoś ci korpusu ziemnego

2

Pomiar szerokoś ci dna rowó w

3

Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
ziemnego

4
5

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar ró wnoś ci powierzchni korpusu

Pomiar taś mą, szablonem, łatą o długoś ci 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w
odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głó wnych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, któ re budzą wątpliwoś ci
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6
7

Pomiar ró wnoś ci skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych
korpusu lub dna rowu

8

Badanie zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia okreś lać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż
w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokoś ć korpusu ziemnego
Szerokoś ć korpusu ziemnego nie może ró żnić sięod szerokoś ci projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokoś ć dna rowó w
Szerokoś ć dna rowó w nie może ró żnić sięod szerokoś ci projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą ró żnić sięod rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może ró żnić sięod pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartoś ci pochylenia wyraż onego tangensem kąta.
6.3.6. Ró wnoś ć korony korpusu
Nieró wnoś ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Ró wnoś ć skarp
Nieró wnoś ci skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokoś ciowych, nie moż e
dawać ró żnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu okreś lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założ onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntó w dla któ rych nie można okreś lić wskaźnika zagęszczenia należ y okreś lić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetykó w w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inż ynierowi ś wiadectwa stwierdzające, iż
zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właś ciwoś ci w kontakcie z materiałami, któ re
będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie kró tszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. Zasady postę powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeś li materiały nie
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inż yniera Wykonawca wymieni je na właś ciwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, któ re wykazują większe odchylenia cech od okreś lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane
przez Wykonawcęna jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inż ynier moż e uznać wadęza nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali
zakres i wielkoś ć potrąceń za obniżoną jakoś ć .
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześ cienny) wykonanych robó t ziemnych.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
Zakres czynnoś ci objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
Grunty budowlane. Okreś lenia. Symbole. Podział i opis gruntó w
2. PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania pró bek gruntó w
3. PN-B-04493:1960
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoś ci biernej
4. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993
Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999
Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. 10.
Wykonanie i odbió r robó t ziemnych dla dró g szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. 11.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. 12.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓ W W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopó w w gruntach
nieskalistych
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1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych. Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu
robó t na drogach wojewó dzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dró g i obejmują
wykonanie wykopó w w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe okreś lenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, któ ry będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą noś noś ci G1. Gdy podłoże nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy noś noś ci, należ y podłoże doprowadzić do grupy noś noś ci G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.
3. SPRZĘ T
Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu okreś lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące transportu okreś lono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogó lne zasady prowadzenia robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposó b wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich statecznoś ć w całym okresie prowadzenia robó t, 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 sposó b, aby grunty o ró żnym stopniu przydatnoś ci do budowy nasypó w były odspajane
oddzielnie, w sposó b uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inż yniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypó w powinny być bezpoś rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inż ynier
dopuś ci czasowe składowanie odspojonych gruntó w, należ y je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczą ce zagę szczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robó t ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartoś ci
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartoś ci wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robó t ziemnych
Minimalna wartoś ć Is dla:
Strefa
innych dró g
Autostrad i dró g
korpusu
kategoria ruchu
kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6
KR1-KR2
Gó rna warstwa o gruboś ci 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokoś ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robó t ziemnych
1,00
1,00
0,97
Jeż eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoż eniem konstrukcji
nawierzchni należ y je dogęś cić do wartoś ci Is, podanych w tablicy 1.
Jeż eli wartoś ci wskaźnika zagęszczenia okreś lone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpoś rednie zagęszczanie gruntó w rodzimych, to
należ y podjąć ś rodki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartoś ci wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania ś rodki, o ile nie są okreś lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inż ynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić noś noś ć warstwy gruntu na powierzchni robó t ziemnych na podstawie pomiaru wtó rnego modułu odkształcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie należ y dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboś ć warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robó t ziemnych jest
mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynnoś ć
budowlaną. Może odbywać sięjedynie sporadyczny ruch pojazdó w, któ re nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robó t ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyż ej warunkó w obciąża Wykonawcę robó t
ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopó w polega na sprawdzeniu zgodnoś ci z wymaganiami okreś lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczegó lną uwagęnależ y zwró cić na:
a) a) sposó b odspajania gruntó w nie pogarszający ich właś ciwoś ci,
b) b) zapewnienie statecznoś ci skarp,
c) c) odwodnienie wykopó w w czasie wykonywania robó t i po ich zakończeniu,
d) d) dokładnoś ć wykonania wykopó w (usytuowanie i wykończenie),
e) e) zagęszczenie gó rnej strefy korpusu w wykopie według wymagań okreś lonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześ cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopó w w gruntach nieskalistych obejmuje:
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− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - oznakowanie robó t,
− - 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, rowó w, skarp,
− - zagęszczenie powierzchni wykopu,
− - przeprowadzenie pomiaró w i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− - rozplantowanie urobku na odkładzie,
− - wykonanie, a następnie rozebranie dró g dojazdowych,
− - rekultywacjęterenu.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Spis przepisó w związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D - 02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓ W
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypó w.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach wojewó dzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dró g i obejmują
wykonanie nasypó w.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe okreś lenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypó w powinny spełniać wymagania okreś lone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiały do budowy nasypó w podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnoś ć gruntó w do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].
Przeznaczenie

Na dolne warstwy
nasypó w poniżej strefy
przemarzania

Przydatne
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki
2. Ż wiry i pospó łki, ró wnież
gliniaste
3. Piaski grubo, ś rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką
frakcji żwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaźniku
ró żnoziarnistoś ci U≥15
5. Ż użle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałó w
(powyż ej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartoś ci frakcji iłowej poniżej
2%

Treś ć
zastrzeżenia

Przydatne
z zastrzeżeniami

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 wó d
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski pró chniczne, z wyjątkiem
pylastych piaskó w pró chnicznych

do nasypó w nie wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

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

w miejscach suchych lub
przejś ciowo zawilgoconych

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

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

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoś ci frakcji iłowej ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje sięna głębokoś ci większej
od kapilarnoś ci biernej gruntu
podłoża

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

o ograniczonej podatnoś ci na rozpad
- łączne straty masy do 5%
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gdy wolne przestrzenie zostaną
9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone wypełnione materiałem
drobnoziarnistym

Na gó rne warstwy
nasypó w w strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach zerowych do
głębokoś ci
przemarzania

1. Ż wiry i pospó łki
2. Piaski grubo i ś rednioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe
przepalone zawierające mniej niż
15% ziarn mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadającym pospó łkom lub żwirom

Grunty niewysadzinowe

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-żużlowe

gdy zalegają w miejscach suchych
lub są izolowane od wody

1. Ż wiry i pospó łki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynnoś ci mniejszej
niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żuż lowe z
węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoś ci frakcji iłowej >2%

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

7. Ż użle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskaźniku noś noś ci wnoś ≥10

Grunty wątpliwe i wysadzinowe

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

3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu okreś lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprzę tu zagę szczają cego
W tablicy 2 podano, dla ró żnych rodzajó w gruntó w, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien
być zatwierdzony przez Inż yniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających

niespoiste: piaski, żwiry, pospó łki
gruboś ć
liczba przejś ć
warstwy
n ***
[m]

spoiste: pyły gliny, iły
gruboś ć
liczba przejś ć
warstwy
n ***
[m]

gruboziarniste i kamieniste
gruboś ć warstwy
[m]

liczba przejś ć
n ***

Uwagi o
przydatnoś ci
maszyn

Walce statyczne gładkie
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
0,2 do 0,3
4 do 8
*
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
0,2 do 0,3
8 do 12
okołkowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
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
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
okołkowane **
Zagęszczarki wibracyjne
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
**
Ubijaki
0,2 do 0,4
2 do4
0,1 do 0,3
3 do 5
0,2 do 0,4
3 do 4
szybkouderzające
Ubijaki o masie od 1 do
4 do 10
3 do 6 uderzeń w
3 do 6 uderzeń w
10 Mg zrzucane z
2,0 do 8,0
uderzeń w
1,0 do 4,0
1,0 do 5,0
punkt
punkt
wysokoś ci od 5 do 10 m
punkt
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należ y zagęszczać warstwy gruboś ci ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należ y zagęszczać statycznie.
***) Wartoś ci orientacyjne, właś ciwe należ y ustalić na odcinku doś wiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania gó rnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntó w spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają siędo gruntó w nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntó w spoistych przydatne są walce ś rednie i ciężkie, do gruntó w kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piaskó w pylastych i gliniastych, pospó łek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopó w
4. TRANSPORT
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inż yniera.
Jeż eli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inż yniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewó z lub przemieszczanie gruntu na jak najkró tszych odległoś ciach. O
ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać sięw poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych
rowó w przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane ró wnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robó t w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu pró bek i zbadaniu przydatnoś ci zalegającego gruntu do
budowy nasypó w oraz po wydaniu zgody na piś mie przez Inż yniera. Głębokoś ć na jaką należ y ocenić przydatnoś ć gruntu powinna być
dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypó w 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 Inż yniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robó t i opłacone przez Zamawiającego tylko wó wczas,
gdy odspojenie gruntó w nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inż yniera.
Dno ukopu należ y wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należ y odwodnić
przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać statecznoś ci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i
skarpach ukopu należ y przeprowadzić rekultywacjęwedług odrębnej dokumentacji projektowej.
5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należ y w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, okreś lone w OST D-01.00.00
„Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu
Jeż eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należ y, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sięnasypu,
wykonać w zboczu stopnie o spadku gó rnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokoś ci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i noś noś ć w podłożu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntó w rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokoś ci 0,5 m od
powierzchni terenu. Jeżeli wartoś ć wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż okreś lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęś cić podłoże tak,
aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeż eli wartoś ci wskaźnika zagęszczenia okreś lone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpoś rednie zagęszczanie podłoża, to należ y
podjąć ś rodki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartoś ci wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartoś ci wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypó w do głębokoś ci 0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy
o wysokoś ci,
m

Minimalna wartoś ć Is dla:
autostrad
i dró g
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

innych dró g
kategoria ruchu
KR1-KR2

do 2

1,00

0,97

0,95

ponad 2

0,97

0,97

0,95

Dodatkowo można sprawdzić noś noś ć warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtó rnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntó w w podłożu nasypó w
Jeż eli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona
być rozdrobniona lub spulchniona na głębokoś ć co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.
5.3.2. Wybó r gruntó w i materiałó w do wykonania nasypó w
Wybó r gruntó w i materiałó w do wykonania nasypó w powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypó w
5.3.3.1. Ogó lne zasady wykonywania nasypó w
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, któ re okreś lono w dokumentacji projektowej, z
uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inż yniera. W celu zapewnienia statecznoś ci nasypu i jego
ró wnomiernego osiadania należ y przestrzegać następujących zasad:
a) a) Nasypy należ y wykonywać metodą warstwową, z gruntó w przydatnych do budowy nasypó w. Nasypy powinny być wznoszone
ró wnomiernie na całej szerokoś ci.
b) b) Gruboś ć warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależnoś ci od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inż yniera prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.
c) c) Grunty o ró żnych właś ciwoś ciach należ y wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboś ci na całej szerokoś ci nasypu.
Grunty spoiste należ y wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w gó rne warstwy nasypu.
d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należ y wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o wspó łczynniku

K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem gó rnej 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 sięwody.
e) e) Jeż eli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gó rna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ś cieku. Takie ukształtowanie
gó rnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poś lizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f) f)
Gó rną warstwę nasypu, o gruboś ci co najmniej 0,5 m należ y wykonać z gruntó w niewysadzinowych, o wskaźniku
wodoprzepuszczalnoś ci K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku ró żnoziarnistoś ci U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
właś ciwoś ciach, Inż ynier moż e wyrazić zgodę na ulepszenie gó rnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noś noś ci i mrozoodpornoś ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) g) Na terenach o wysokim stanie wó d gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gruboś ci co najmniej 0,5 m
powyżej najwyższego poziomu wody, należ y wykonać z gruntu przepuszczalnego.
h) h) Przy wykonywaniu nasypó w z popiołó w lotnych, warstwę pod popiołami, gruboś ci 0,3 do 0,5 m, należ y wykonać z gruntu lub
materiałó w o dużej przepuszczalnoś ci. Gó rnej powierzchni warstwy popiołu należ y nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).
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i) i)
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inż ynier moż e dopuś cić czasowe
składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonywanie nasypó w z gruntó w kamienistych lub gruboziarnistych odpadó w przemysłowych
Wykonywanie nasypó w z gruntó w kamienistych lub gruboziarnistych odpadó w przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej
podanych metod, jeś li nie zostało okreś lone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inż yniera:
a) a) Wykonywanie nasypó w z gruntó w kamienistych lub gruboziarnistych odpadó w przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni
Każdą rozłożoną warstwęmateriałó w gruboziarnistych o gruboś ci nie większej niż 0,3 m, należ y przykryć warstwą ż wiru, pospó łki, piasku lub
gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia sięwolne przestrzenie
między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypó w można stosować skały oraz odpady przemysłowe, któ re są miękkie (zgodnie z
charakterystyką podaną w tablicy 1).
b) b) Wykonywanie nasypó w z gruntó w kamienistych lub gruboziarnistych odpadó w przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałó w mrozoodpornych. Warstwy te należ y oddzielić od podłoża
gruntowego pod nasypem oraz od gó rnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą ż wiru, pospó łki lub nieodsianego kruszywa łamanego,
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15
gdzie:
d85 i d15 - ś rednica oczek sita, przez któ re przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu gó rnej warstwy nasypu (mm),
D15
- ś rednica oczek sita, przez któ re przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
Częś ci nasypó w wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) c) Warstwa oddzielająca z geotekstylió w przy wykonywaniu nasypó w z gruntó w kamienistych
Rolęwarstw oddzielających mogą ró wnież pełnić warstwy geotekstylió w. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny
posiadać aprobatętechniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczegó lnoś ci wymagana jest odpowiednia wytrzymałoś ć mechaniczna
geotekstylió w, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właś ciwoś ci filtracyjne, dostosowane
do uziarniania przyległych warstw.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypó w na dojazdach do obiektó w mostowych
Do wykonywania nasypó w na dojazdach do obiektó w mostowych, na długoś ci ró wnej długoś ci klina odłamu, zaleca sięstosowanie gruntó w
stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypó w na dojazdach do mostó w i wiaduktó w, bez ulepszania gruntó w spoiwem, mogą być stosowane ż wiry, pospó łki, piaski
ś rednioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku ró żnoziarnistoś ci U≥5 i wspó łczynniku wodoprzepuszczalnoś ci k10 > 10 -5 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należ y spełnić wymagania ogó lne, sformułowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is
powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokoś ci nasypu (dla autostrad i dró g ekspresowych gó rne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4. Wykonanie nasypó w nad przepustami
Nasypy w obrębie przepustó w należ y wykonywać jednocześ nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw
gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustó w z innych poprzecznych elementó w odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie przekopu należ y uwzględnić wymagania okreś lone w
pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypó w na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłoś ci od 1:5 do 1:2 należ y zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem sięprzez:
a) a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) b) wykonanie rowu stokowego powyż ej nasypu.
Przy pochyłoś ciach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoś ci nasypu przez podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należ y wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokoś ci do 1,0 m. Spadek gó rnej powierzchni stopni
powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwó ch przyległych częś ci nasypu, wykonanych z gruntó w o ró żnych
właś ciwoś ciach lub w ró żnym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypó w na bagnach
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:
a) a) wynikach badań głębokoś ci, typu i warunkó w hydrologicznych bagna,
b) b) wynikach badań pró bek gruntu bagiennego z uwzględnieniem okreś lenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, wspó łczynnikó w
filtracji, badań edometrycznych, wilgotnoś ci itp.,
c) c) obliczeniach statecznoś ci nasypu,
d) d) obliczeniach wielkoś ci i czasu osiadania,
e) e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogó lne zasady okreś lone w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypó w w okresie deszczó w
Wykonywanie nasypó w należ y przerwać , jeż eli wilgotnoś ć gruntu przekracza wartoś ć dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotnoś ci
optymalnej o więcej niż 10% jej wartoś ci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposó b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegó lne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robó t
ziemnych powinny być ró wne i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należ y pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeż eli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęś cić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypó w w okresie mrozó w
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypó w w temperaturze przy któ rej nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika
zagęszczenia gruntó w.
Nie dopuszcza sięwbudowania w nasyp gruntó w zamarzniętych lub gruntó w przemieszanych ze ś niegiem lub lodem. W czasie dużych opadó w
ś niegu wykonywanie nasypó w powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należ y usunąć ś nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeż eli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należ y jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
5.3.4. Zagęszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogó lne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz występujących warunkó w.
Rozłożone warstwy gruntu należ y zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Gruboś ć warstwy
Gruboś ć warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejś ć maszyny zagęszczającej zaleca się okreś lić doś wiadczalnie dla każdego rodzaju
gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartoś ci, dotyczące gruboś ci warstw ró żnych gruntó w oraz liczby przejazdó w ró żnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.
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5.3.4.3. Wilgotnoś ć gruntu
Wilgotnoś ć gruntu w czasie zagęszczania powinna być ró wna wilgotnoś ci optymalnej, z tolerancją:
a) a)
w gruntach niespoistych
±2 %
b) b)
w gruntach mało i ś rednio spoistych
+0 %, −2 %
c) c)
w mieszaninach popiołowo-żuż lowych
+2 %, −4 %
Sprawdzenie wilgotnoś ci gruntu należ y przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwoś cią okreś loną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależnoś ci od uziarnienia stosowanych materiałó w, zagęszczenie warstwy należ y okreś lać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub
poró wnania pierwotnego i wtó rnego modułu odkształcenia.
Kontrolęzagęszczenia na podstawie poró wnania pierwotnego i wtó rnego modułu odkształcenia, okreś lonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998
[4], należ y stosować tylko dla gruntó w gruboziarnistych, dla któ rych nie jest możliwe okreś lenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN77/8931-12 [9].
Wskaźnik zagęszczenia gruntó w w nasypach, okreś lony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej szerokoś ci korpusu spełniać
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartoś ci wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartoś ć Is dla:
Strefa
nasypu

Autostrad i dró g
ekspresowych

innych dró g
kategoria ruchu
kategoria ruchu
KR3-KR6
KR1-KR2
1,00
1,00

Gó rna warstwa o gruboś ci 20 cm

1,03

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokoś ci
od powierzchni robó t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

1,00

0,97

Warstwy nasypu na głębokoś ci od powierzchni robó t ziemnych
poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

0,97

0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntó w dla któ rych trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się
wartoś ć wskaźnika odkształcenia I0 okreś lonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
a) a)
dla żwiró w, pospó łek i piaskó w
b) b)
2,2 przy wymaganej wartoś ci Is ≥1,0,
c) c)
2,5 przy wymaganej wartoś ci Is <1,0,
d) d)
dla gruntó w drobnoziarnistych o ró wnomiernym uziarnieniu (pyłó w, glin pylastych, glin zwięzłych, iłó w – 2,0,
e) e)
dla gruntó w ró żnoziarnistych (ż wiró w gliniastych, pospó łek gliniastych, pyłó w piaszczystych, piaskó w gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
f)
f)
dla narzutó w kamiennych, rumoszy – 4,
g) g)
dla gruntó w antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.
Jeż eli badania kontrolne wykażą, ż e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić
grunt do wilgotnoś ci optymalnej i powtó rnie zagęś cić . Jeżeli powtó rne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwęi wbudować nowy materiał, o ile Inż ynier nie zezwoli na ponowienie pró by prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
5.3.4.5. Pró bne zagęszczenie
Odcinek doś wiadczalny dla pró bnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym
z gleby, na któ rym układa sięgrunt czterema pasmami o szerokoś ci od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczegó lne warstwy układanego gruntu powinny
mieć w każdym pasie inną gruboś ć z tym, ż e wszystkie muszą mieś cić się w granicach właś ciwych dla danego sprzętu zagęszczającego.
Wilgotnoś ć gruntu powinna być ró wna optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyż ej zasady
powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejś ć maszyny należ y okreś lić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia należ y wykonać co najmniej w 4 punktach, z któ rych co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika
zagęszczenia w dolnej częś ci warstwy. Na podstawie poró wnania uzyskanych wynikó w zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4
dokonuje sięwyboru sprzętu i ustala siępotrzebną liczbęprzejś ć oraz gruboś ć warstwy rozkładanego gruntu.
5.4. Odkłady
5.4.1. Warunki ogó lne wykonania odkładó w
Roboty omó wione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, któ re zostały pozyskane w czasie wykonywania
wykopó w, a któ re nie będą wykorzystane do budowy nasypó w oraz innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały
powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
a) a) stanowią nadmiar objętoś ci w stosunku do objętoś ci gruntó w przewidzianych do wbudowania,
b) b) są nieprzydatne do budowy nasypó w oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej,
c) c) ze względu na harmonogram robó t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałó w pozyskiwanych z
wykopu.
Wykonawca moż e przyjąć , że zachodzi jeden z podanych wyż ej przypadkó w tylko wó wczas, gdy zostało to jednoznacznie okreś lone
w dokumentacji projektowej, harmonogramie robó t lub przez Inż yniera.
5.4.2. Lokalizacja odkładu
Jeż eli pozwalają na to właś ciwoś ci materiałó w przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie możliwoś ci
wykorzystane do wyró wnania terenu, zasypania dołó w i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypó w. Roboty te powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntó w oraz
wskazó wkami Inż yniera. Jeż eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętoś ci w sposó b okreś lony powyżej, materiały te należ y
przewieźć na odkład.
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Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inż yniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inż yniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodęwłaś ciciela terenu.
Jeż eli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
a) a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległoś ć podnó ża
skarpy odkładu od gó rnej krawędzi wykopu powinna wynosić :
− - nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− - nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należ y wykonać tylko od gó rnej strony wykopu, dla
ochrony od wody stokowej,
c) c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należ y zlokalizować poniżej wykopu,
d) d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi ś niegiem, odkład należ y wykonać od strony najczęś ciej wiejących wiatró w, w
odległoś ci ponad 20 m od krawędzi wykopu.
Jeś li odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcęna jego
koszt, według wskazań Inż yniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń ś rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.
5.4.3. Zasady wykonania odkładó w
Wykonanie odkładó w, a w szczegó lnoś ci ich wysokoś ć , pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie okreś lono inaczej, należ y przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998
[4] to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmęo wysokoś ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładó w powinny być obsiane trawą,
obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leś ne, zgodnie z dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez
Inż yniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki okreś lone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek
pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie koniecznoś ć dowiezienia gruntu do wykonania nasypó w z ukopu, to
koszt tych czynnoś ci w całoś ci obciąża Wykonawcę.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoś ci z wymaganiami okreś lonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli należ y zwró cić szczegó lną uwagęna sprawdzenie:
a) a) zgodnoś ci rodzaju gruntu z okreś lonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich statecznoś ć ,
c) c) odwodnienia,
d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje badań i pomiaró w
Sprawdzenie jakoś ci wykonania nasypó w polega na kontrolowaniu zgodnoś ci z wymaganiami okreś lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegó lną uwagęnależ y zwró cić na:
a) a) badania przydatnoś ci gruntó w do budowy nasypó w,
b) b) badania prawidłowoś ci wykonania poszczegó lnych warstw nasypu,
c) c) badania zagęszczenia nasypu,
d) d) pomiary kształtu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnoś ci gruntó w do budowy nasypó w
Badania przydatnoś ci gruntó w do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na pró bkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źró dła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należ y okreś lić
następujące właś ciwoś ci:
− - skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
− - zawartoś ć częś ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
− - wilgotnoś ć naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
− - wilgotnoś ć optymalną i maksymalną gęstoś ć objętoś ciową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
− - granicępłynnoś ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
− - kapilarnoś ć bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
− - wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowoś ci wykonania poszczegó lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowoś ci wykonania poszczegó lnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) a) prawidłowoś ci rozmieszczenia gruntó w o ró żnych właś ciwoś ciach w nasypie,
b) b) odwodnienia każdej warstwy,
c) c) gruboś ci każdej warstwy i jej wilgotnoś ci przy zagęszczaniu; badania należ y przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2
warstwy,
d) d) nadania spadkó w warstwom z gruntó w spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) e) przestrzegania ograniczeń okreś lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntó w w okresie deszczó w i mrozó w.
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoś ci wartoś ci wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku
modułó w odkształcenia z wartoś ciami okreś lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułó w odkształcenia
według normy PN-S-02205:1998 [4].
Zagęszczenie każdej warstwy należ y kontrolować nie rzadziej niż:
− - jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreś lenia wartoś ci Is,
− - jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreś lenia pierwotnego i wtó rnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robó t Wykonawca powinien wpisywać do dokumentó w laboratoryjnych. Prawidłowoś ć zagęszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inż yniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
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Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowoś ci wykonania skarp,
szerokoś ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowoś ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoś ci z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładnoś ci wykonania skarp, okreś lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokoś ci korony korpusu polega na poró wnaniu szerokoś ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szerokoś cią wynikającą z wymiaró w geometrycznych korpusu, okreś lonych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodnoś ci z wymaganiami okreś lonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegó lną uwagęnależ y zwró cić na:
a) a) prawidłowoś ć usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) c) właś ciwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześ cienny).
Objętoś ć ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześ ciennych jako ró żnica ogó lnej objętoś ci nasypó w i ogó lnej objętoś ci wykopó w,
pomniejszonej o objętoś ć gruntó w nieprzydatnych do budowy nasypó w, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku
objętoś ci gruntu w stanie rodzimym do objętoś ci w nasypie.
Objętoś ć nasypó w będzie ustalona w metrach sześ ciennych na podstawie obliczeń z przekrojó w poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntó w nieprzydatnych.
Objętoś ć odkładu będzie okreś lona w metrach sześ ciennych na podstawie obmiaru jako ró żnica objętoś ci wykopó w, powiększonej o objętoś ć
ukopó w i objętoś ci nasypó w, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypó w obejmuje:
− - prace pomiarowe,
− - oznakowanie robó t,
− - pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na ś rodki transportowe,
− - transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
− - wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
− - zagęszczenie gruntu,
− - profilowanie powierzchni nasypu, rowó w i skarp,
− - wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
− - rekultywacjędokopu i terenu przyległego do drogi,
− - odwodnienie terenu robó t,
− - wykonanie dró g dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
− - przeprowadzenie pomiaró w i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Spis przepisó w związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
−
−

-

D-04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓ LNE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem podbudó w z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowęz kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowępomocniczą i podbudowęzasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotnoś ci kruszywa o
właś ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczegó lnych rodzajó w podbudó w z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudó w z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczących poszczegó lnych rodzajó w
podbudó w:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreś lona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pó l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowęzasadniczą (gó rną warstwę) lub podbudowęjednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowępomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gó rnej krzywej granicznej
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moż e przekraczać 2/3 gruboś ci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właś ciwoś ci kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania okreś lone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp.

1
2
3
4
5

6

7
8

9

Wyszczegó lnienie
właś ciwoś ci

zasadnicza
od 2 do
10
5

Zawartoś ć ziarn mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)
Zawartoś ć nadziarna, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartoś ć ziarn nieforemnych
35
%(m/m), nie więcej niż
Zawartoś ć zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej niż
1
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym od 30 do
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B70
04481, %
Ścieralnoś ć w bębnie Los Angeles
a) ś cieralnoś ć całkowita po pełnej
liczbie obrotó w, nie więcej niż
35
b) ś cieralnoś ć częś ciowa po 1/5 pełnej
liczby obrotó w, nie więcej niż
30
Nasiąkliwoś ć , %(m/m), nie więcej niż
2,5
Mrozoodpornoś ć , ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż

Wymagania
Kruszywa łamane

Kruszywa
naturalne
pomocnicza
od 2
do 12
10
45

1
od 30
do 70

Podbudowa
zasadpomocnicza
nicza
od 2 do
od 2
10
do 12
5
10
35

40

1
1
od 30 do od 30 do
70
70

Ż użel
Badania
według
zasadnicza
od 2
do 10
5

pomocnicza
od 2
do 12
10

-

-

1

1

-

-

45

35

50

40

50

40
4

30
3

35
5

30
6

35
8

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3
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PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]
PN-B-04481 [1]
BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42 [12]
PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]
PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714

10

11

Zawartoś ć
związkó w
siarki
w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej
niż
Wskaźnik noś noś ci wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

1

1

1

1

2

4

-39 [11]
PN-B-06714
-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwęodsączającą
Na warstwęodsączającą stosuje się:
− - żwir i mieszankęwg PN-B-11111 [14],
− - piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwęodcinającą
Na warstwęodcinającą stosuje się:
− - piasek wg PN-B-11113 [16],
− - miał wg PN-B-11112 [15],
− - geowłó kninęo masie powierzchniowej powyż ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właś ciwoś ci kruszyw
Do ulepszania właś ciwoś ci kruszyw stosuje się:
− - cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− - wapno wg PN-B-30020 [19],
− - popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− - żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sięstosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania ró wnorzędnych efektó w ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inż yniera.
Rodzaj i iloś ć dodatku ulepszającego należ y przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należ y stosować wodęwg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać sięmożliwoś cią korzystania
z następującego sprzętu:
a) a)
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnoś ci optymalnej,
b) b) ró wniarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) c) walcó w 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 dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi ś rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać sięzgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałó w powinien odbywać sięzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoż e pod podbudowępowinno spełniać wymagania okreś lone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i
OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
należ y sprawdzić wzorem:

D15
d 85 ≤ 5
(1)
w któ rym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez któ re przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez któ re przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeż eli warunek (1) nie może być spełniony, należ y na podłożu ułoż yć warstwęodcinającą lub odpowiednio dobraną geowłó kninę. Ochronne
właś ciwoś ci geowłó kniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza sięz warunku:
d 50
O 90 ≤ 1,2
(2)
w któ rym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez któ re przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna ś rednica poró w geowłó kniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca sięna geowłó kninie w iloś ci 90% (m/m);
wartoś ć parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłó kniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześ niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach ró wnoległych do osi drogi, lub w inny sposó b zaakceptowany przez Inż yniera.
Rozmieszczenie palikó w lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurkó w lub linek do wytyczenia robó t w odstępach nie większych niż
co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankękruszywa o ś ciś le okreś lonym uziarnieniu i wilgotnoś ci optymalnej należ y wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze względu na koniecznoś ć zapewnienia jednorodnoś ci nie dopuszcza sięwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegó lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposó b,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagę szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej gruboś ci, takiej, aby jej ostateczna gruboś ć po zagęszczeniu była ró wna
gruboś ci projektowanej. Gruboś ć pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być rozłożona w sposó b zapewniający osiągnięcie wymaganych spadkó w i rzędnych wysokoś ciowych. Jeżeli podbudowa składa sięz więcej niż
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadkó w i rzędnych
wysokoś ciowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inż yniera.
Wilgotnoś ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotnoś ci optymalnej, okreś lonej według pró by Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotnoś ć
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartoś ci, mieszanka powinna być zwilżona okreś loną iloś cią wody i ró wnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoś ć mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartoś ci, mieszankęnależ y osuszyć .
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika noś noś ci podbudowy wg
tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeż eli w SST przewidziano koniecznoś ć wykonania odcinka pró bnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robó t, Wykonawca powinien
wykonać odcinek pró bny w celu:
− - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właś ciwy,
− - okreś lenia gruboś ci warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboś ci warstwy po zagęszczeniu,
− - okreś lenia liczby przejś ć sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku pró bnym Wykonawca powinien użyć takich materiałó w oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka pró bnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek pró bny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inż yniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka pró bnego przez Inż yniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoż eniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeż eli Wykonawca będzie
wykorzystywał, za zgodą Inż yniera, gotową podbudowędo ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaś ciwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcęrobó t.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robó t i przedstawić wyniki tych
badań Inż ynierowi w celu akceptacji materiałó w. Badania te powinny obejmować wszystkie właś ciwoś ci okreś lone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w
Częstotliwoś ć oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwoś ć ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwoś ć badań
Lp.

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Wyszczegó lnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotnoś ć mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właś ciwoś ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)

600
10 pró bek na 10000 m2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Pró bki należ y pobierać w sposó b losowy, z rozłożonej
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inż ynierowi.
6.3.3. Wilgotnoś ć mieszanki
Wilgotnoś ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotnoś ci optymalnej, okreś lonej według pró by Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II),
z tolerancją +10% -20%. Wilgotnoś ć należ y okreś lić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać sięaż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należ y sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należ y oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inż yniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należ y uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtó rnego modułu E2 do pierwotnego modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E 1 ≤ 2,2
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6.3.5. Właś ciwoś ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenęwszystkich właś ciwoś ci okreś lonych w pkt 2.3.2.
Pró bki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcęw sposó b losowy w obecnoś ci Inż yniera.
6.4. Wymagania dotyczą ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwoś ć oraz zakres pomiaró w
Częstotliwoś ć oraz zakres pomiaró w dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwoś ć oraz zakres pomiaró w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.
Wyszczegó lnienie badań i pomiaró w
Minimalna częstotliwoś ć pomiaró w

1

Szerokoś ć podbudowy

10 razy na 1 km

2

Ró wnoś ć podłużna

w sposó b ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie
ruchu

3

Ró wnoś ć poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokoś ciowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Gruboś ć podbudowy

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

8

Noś noś ć podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręż yste

co najmniej w dwó ch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkó w poprzecznych i ukształtowania osi w planie należ y wykonać w punktach głó wnych łukó w poziomych.
6.4.2. Szerokoś ć podbudowy
Szerokoś ć podbudowy nie może ró żnić sięod szerokoś ci projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężnikó w szerokoś ć podbudowy powinna być większa od szerokoś ci warstwy wyż ej leżącej o co najmniej 25 cm lub o
wartoś ć wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Ró wnoś ć podbudowy
Nieró wnoś ci podłużne podbudowy należ y mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieró wnoś ci poprzeczne podbudowy należ y mierzyć 4-metrową łatą.
Nieró wnoś ci podbudowy nie mogą przekraczać :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokoś ciowe podbudowy
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wysokoś ciowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Gruboś ć podbudowy i ulepszonego podłoża
Gruboś ć podbudowy nie moż e się ró żnić od gruboś ci projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Noś noś ć podbudowy
− - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− - ugięcie spręż yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku wnoś nie
mniejszym

Wskaźnik
zagęszczenia IS nie
mniejszy niż

niż, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem,
mm

Minimalny moduł odkształ-cenia
mierzony płytą o ś rednicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postę powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaś ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, któ re wykazują większe odchylenia od okreś lonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do głębokoś ci co najmniej 10 cm, wyró wnane i powtó rnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeż eli szerokoś ć podbudowy jest mniejsza od szerokoś ci projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowęprzez spulchnienie warstwy na pełną gruboś ć do połowy szerokoś ci pasa ruchu,
dołoż enie materiału i powtó rne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaś ciwa gruboś ć podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem gruboś ci, Wykonawca wykona naprawępodbudowy. Powierzchnie powinny być
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokoś ć , zgodnie z decyzją Inż yniera, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właś ciwoś ciach, wyró wnane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robó t nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboś ci warstwy, według wyż ej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaś ciwa noś noś ć podbudowy
Jeż eli noś noś ć podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej
noś noś ci, zalecone przez Inż yniera.
Koszty tych dodatkowych robó t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie noś noś ci podbudowy wynikło z niewłaś ciwego
wykonania robó t przez Wykonawcępodbudowy.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje sięza zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnoś ci objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania pró bek gruntu
2.
PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoś ci zanieczyszczeń obcych
3.
PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4.
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoś ci
6.
PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwoś ci
7.
PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoś ci metodą bezpoś rednią
8.
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoś ci zanieczyszczeń organicznych
9.
PN-B-06714-28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoś ci siarki metodą bromową
10.
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12.
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ś cieralnoś ci w bębnie Los Angeles
13.
PN-B-06731
Ż użel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ż wir i mieszanka
15.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoś ci
18.
PN-B-23006
Kruszywo do betonu lekkiego
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar ró wnoś ci nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

28.
BN-68/8931-04
29.
BN-70/8931-06
30.
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
31.
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.01 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, któ ra stanowi
warstwęnoś ną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogó lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku,
mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku,
mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane moż e pochodzić z
przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
2.3.1.
2.3.2. Właś ciwoś ci kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania okreś lone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓ T
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom okreś lonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankękruszywa należ y wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.3.
Jeś li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%,
szczegó łowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreś li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagę szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki pró bne, zgodnie z zasadami okreś lonymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okreś lonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w kontrolnych w czasie robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogó lne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczą ce cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwoś ć oraz zakres pomiaró w podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postę powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne”
pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - oznakowanie robó t,
− - sprawdzenie i ewentualną naprawępodłoża,
− - przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− - rozłożenie mieszanki,
− - zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− - przeprowadzenie pomiaró w i badań laboratoryjnych okreś lonych w specyfikacji technicznej,
− - utrzymanie podbudowy w czasie robó t.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 10.
D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA Ł AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, któ ra stanowi
warstwęnoś ną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogó lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakó w albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
2.3.1.
2.3.2. Właś ciwoś ci kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania okreś lone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓ T
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom okreś lonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankękruszywa należ y wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.3.
Jeś li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%,
szczegó łowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreś li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagę szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki pró bne, zgodnie z zasadami okreś lonymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okreś lonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt
5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w kontrolnych w czasie robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogó lne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczą ce cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwoś ć oraz zakres pomiaró w podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postę powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne”
pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - oznakowanie robó t,
− - sprawdzenie i ewentualną naprawępodłoża,
− - przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− - rozłożenie mieszanki,
− - zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− - przeprowadzenie pomiaró w i badań laboratoryjnych okreś lonych w specyfikacji technicznej,
− - utrzymanie podbudowy w czasie robó t.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 10.

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych. Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu
robó t na drogach wojewó dzkich powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem warstwy ś cieralnej, wiążącej,
wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dró g o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pó łsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dró g wg kategorii ruchu
kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1
KR2
KR3
KR4

≥ 12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000

KR5
KR6

od 1001 do 2000
> 2000
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1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okreś lonym składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią iloś cią asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco,
w okreś lony sposó b, spełniająca okreś lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, któ ra poprawia adhezję asfaltu do materiałó w mineralnych oraz zwiększa
odpornoś ć błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moż e być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwęasfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pró ba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właś ciwoś ci są zgodne z receptą
laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek pró bny – odcinek warstwy nawierzchni (o długoś ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunkó w
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametró w technicznych robó t.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należ y stosować asfalt drogowy spełniający wymagania okreś lone w PN-C-96170:1965 [6].
W zależnoś ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należ y stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jeż eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać
wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatętechniczną.
Rodzaje polimeroasfaltó w i ich stosowanie w zależnoś ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
Należ y stosować wypełniacz, spełniający wymagania okreś lone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałó w do warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałó w
w zależnoś ci od kategorii ruchu

1

nr normy

KR 1lub KR 2

od KR 3 do KR 6

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1); gat.1

jw.

jw.2)

jw.

kl. I; gat.1

b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żuż le pomiedziowe i stalownicze)

2

Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

3

Ż wir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

-

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I; gat.1

gat. 1, 2

-

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-

4

Grys i ż wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]

5

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

7

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8

Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80 A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

1) 1) tylko pod względem ś cieralnoś ci w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) 2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloś ci ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloś ciowego
3) 3) preferowany rodzaj asfaltu

innymi kruszywami, w iloś ci ≤ 100% m/m

Tablica 2. Wymagania wobec materiałó w do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
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Lp.

1

Rodzaj materiału

Wymagania wobec materiałó w w zależnoś ci od kategorii
ruchu

nr normy

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1); gat.1, 2

jw.

kl. I; gat. 1

Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

Ż wir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

-

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1) gat.1, 2

gat. 1, 2

-

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
2
3
4

Grys i ż wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]

5

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

7

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

8

Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

D 50, D 70

D 50

-

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ś cieralnoś ci w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sięstosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inż yniera.
2.5. Kruszywo
W zależnoś ci od kategorii ruchu i warstwy należ y stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należ y stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania okreś lone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należ y stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania okreś lone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się moż liwoś cią korzystania z
następującego sprzętu:
− - wytwó rni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− - układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− - skrapiarek,
− - walcó w lekkich, ś rednich i ciężkich ,
− - walcó w stalowych gładkich ,
− - walcó w ogumionych,
− - szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− - samochodó w samowyładowczych z przykryciem lub termosó w.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należ y przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltó w drogowych może odbywać sięw:
− - cysternach kolejowych,
− - cysternach samochodowych,
− - bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inż yniera.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należ y przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należ y przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałó w sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi ś rodkami transportu w sposó b zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workó w.
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4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi ś rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankębetonu asfaltowego należ y przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.
Zaleca sięstosowanie samochodó w termosó w z podwó jnymi ś cianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robó t, w terminie uzgodnionym z Inż ynierem, Wykonawca dostarczy Inż ynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczegó lnych składnikó w i pró bki materiałó w pobrane w obecnoś ci
Inż yniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− - doborze składnikó w mieszanki mineralnej,
− - doborze optymalnej iloś ci asfaltu,
− - okreś leniu jej właś ciwoś ci i poró wnaniu wynikó w z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieś cić sięw polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ś cieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoś ci
asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartoś ci asfaltu
Rzędne krzywych granicznych MM w zależnoś ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek

KR 1 lub KR 2

sit #, mm
Zawartoś ć asfaltu

Przechodzi przez: 25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartoś ć
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Orientacyjna zawartoś ć
asfaltu w MMA, %
m/m

od KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm

od 0
do 20

od 0 do16
lub od 0 do
12,8

od 0 do 8
lub od 0 do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

od 0
do 16

od 0 do12,8

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48

(36÷65)

(29÷59)

(62÷71)

(64÷79)

(58÷70)

(52÷65)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

5,0÷6,5

5,0÷6,5

5,5÷6,5

4,5÷5,6

4,3÷5,4

4,8÷6,0

4,8÷6,5

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

(41÷71)

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od
1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
dla KR1 lub KR2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o
obciążeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o
obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ś cieralnej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ś cieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań pró bek wykonanych wg metody Marshalla. Pró bki powinny
spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ś cieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyró wnawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartoś ci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 8÷13.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań pró bek wykonanych wg metody Marshalla; pró bki powinny
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyró wnawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do
8.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
Właś ciwoś ci
Wymagania wobec MMA
i warstwy ś cieralnej z BA
w zależnoś ci od kategorii ruchu

1)

KR 1lub KR 2

KR 3 do KR 6

nie wymaga się

≥ 14,0 (≥18)4)

≥ 5,52)

≥ 10,03)

1

Moduł sztywnoś ci pełzania , MPa

2

Stabilnoś ć pró bek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN

3

Odkształcenie pró bek jw., mm

od 2,0 do 5,0

od 2,0 do 4,5

4

Wolna przestrzeń w pró bkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5

od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w pró bkach jw., %

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

6

7

Gruboś ć w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0
≥ 98,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0
≥ 98,0

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 1,5 do 5,0

od 3,0 do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) pró bki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3) pró bki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartoś ci asfaltu
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależnoś ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm

#, mm
od 0
do 20

od 0
do 16

od 0 do 161)

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

100
85÷100
70÷100
62÷84
55÷76
45÷65
35÷55

100
84÷100
75÷100
68÷90
62÷83
55÷74
50÷69
45÷63
32÷52
25÷41

100
87÷100
77÷100
66÷90
56÷81
50÷75
45÷67
36÷55
25÷41

100
87÷100
77÷100
67÷89
60÷83
54÷73
42÷60
30÷45

(45÷65)

(59÷75)

(59÷75)

(55÷70)

25÷45
18÷38
15÷35
11÷28
9÷25
3÷9

16÷30
10÷22
8÷19
5÷14
5÷12
4÷6

16÷30
9÷22
7÷19
5÷15
5÷14
4÷7

20÷33
13÷25
10÷21
7÷16
6÷14
5÷8

4,5÷6,0

4,0÷5,5

4,0÷5,5

4,3÷5,8

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartoś ć
ziarn > 2,0 mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Orientacyjna zawartoś ć
asfaltu w MMA, % m/m

100
87÷ 100
75÷100
65÷93
57÷86
52÷81
47÷76
40÷67
30÷55

100
88÷100
78÷100
67÷92 60÷86
53÷80
42÷69
30÷54
(46÷70)

(45÷70)
20÷40
13÷30
10÷25
6÷17
5÷15
3÷7

4,3÷5,8

20÷40
14÷28
11÷24
8÷17
7÷15
3÷8

4,3÷5,8

1) Tylko do warstwy wyró wnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, wyró wnawczej i wzmacniającej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyró wnawczej nawierzchni drogi o obciążeniu
ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyró wnawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej,
Lp.
Właś ciwoś ci
wyró wnawczej
i wzmacniającej w
zależnoś ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
1
Moduł sztywnoś ci pełzania 1), MPa
nie wymaga się
≥ 16,0 (≥22)3)
2
Stabilnoś ć pró bek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C,
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN
≥ 8,0 (≥ 6,0)2)
≥11,0
3
Odkształcenie pró bek jw., mm
od 2,0 do 5,0
od 1,5 do 4,0
4

Wolna przestrzeń w pró bkach jw., %(v/v)

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w pró bkach jw., %

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

od 65,0 do 80,0

≤ 75,0
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6

Gruboś ć warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

1) 1)
2) 2)
3) 3)

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
-

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

≥ 98,0

≥ 98,0

od 4,5 do 9,0

od 4,5 do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
dla warstwy wyró wnawczej
specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie
składnikó w, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składnikó w i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składnikó w, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie
objętoś ciowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstoś ci w zależnoś ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie
składnikó w powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składnikó w mogą wynosić : jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w
stosunku do masy składnika.
Jeż eli jest przewidziane dodanie ś rodka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposó b i w iloś ciach okreś lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposó b poś redni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z
tolerancją ± 5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić :
- dla D 50
od 145o C do 165o C,
- dla D 70
od 140o C do 160o C,
- dla D 100
od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właś ciwą temperaturę.
Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić :
- z D 50
od 140o C do 170o C,
- z D 70
od 135o C do 165o C,
- z D 100
od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoż e pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i ró wne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i
czysta. Nieró wnoś ci podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieró wnoś ci podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.
Drogi i place
Podłoż e pod warstwę
ś cieralną

wiążącą i wzmacniającą

1

Drogi klasy A, S i GP

6

9

2

Drogi klasy G i Z

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

12

15

W przypadku gdy nieró wnoś ci podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoż e należ y wyró wnać poprzez frezowanie lub ułożenie
warstwy wyró wnawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoż e należ y skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w iloś ci
ustalonej w SST. Zalecane iloś ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężnikó w, włazó w, wpustó w itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym
okreś lonym w SST i zaakceptowanym przez Inż yniera.
Tablica 8. Zalecane iloś ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Podłoż e do wykonania warstwy
Iloś ć asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp.
z mieszanki betonu asfaltowego
upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m2
Podłoż e pod warstwęasfaltową
1

Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa

od 0,7 do 1,0

2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

od 0,5 do 0,7

3

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

od 0,2 do 0,5

5.5. Połą czenie mię dzywarstwowe
Każdą ułoż oną warstwę należ y skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoż eniem następnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w iloś ci ustalonej w SST.
Zalecane iloś ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane iloś ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
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Lp.

Iloś ć asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z
asfaltu upłynnionego kg/m2

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa

2

Asfaltowa warstwa wyró wnawcza lub wzmacniająca

od 0,3 do 0,5

3

Asfaltowa warstwa wiążąca

od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− - 8 h przy iloś ci powyż ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− - 2 h przy iloś ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− - 0,5 h przy iloś ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystą pienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy
gruboś ci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboś ci ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podłożu, podczas opadó w atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecnoś ci Inż yniera
kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartoś ci asfaltu w mieszance okreś la sięwykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartoś ci składnikó w mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartoś ci składnikó w mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej
pró bki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dró g o
Lp.
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
kategorii ruchu

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;
0,15; 0,075

3

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach

4

Asfalt

# 0,075mm

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

± 5,0

± 4,0

± 3,0

± 2,0

± 2,0

± 1,5

± 0,5

± 0,3

5.8. Odcinek próbny
Jeż eli w SST przewidziano koniecznoś ć wykonania odcinka pró bnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robó t, Wykonawca wykona
odcinek pró bny w celu:
− - stwierdzenia czy uż yty sprzęt jest właś ciwy,
− - okreś lenia gruboś ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej gruboś ci warstwy,
− - okreś lenia potrzebnej iloś ci przejś ć walcó w dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej pró by Wykonawca uż yje takich materiałó w oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek pró bny
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inż yniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka pró bnego przez Inż yniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem gruboś ci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać siębezzwłocznie zgodnie ze schematem przejś ć walca ustalonym na odcinku pró bnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50
130o C,
- dla asfaltu D 70
125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltó w.
Zagęszczanie należ y rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, ró wnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być ró wno obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną
taś mą asfaltowo-kauczukową. Sposó b wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inż yniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inż ynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w
Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z
receptą laboratoryjną z tolerancją okreś loną w tablicy 10. Dopuszcza sięwykonanie badań innymi ró wnoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właś ciwoś ci asfaltu
Dla każdej cysterny należ y okreś lić penetracjęi temperaturęmięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właś ciwoś ci wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należ y okreś lić uziarnienie i wilgotnoś ć wypełniacza.
Tablica 11. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Częstotliwoś ć badań
Lp.
Wyszczegó lnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwó rni

2

Właś ciwoś ci asfaltu

3

Właś ciwoś ci wypełniacza

4

Właś ciwoś ci kruszywa

5

Temperatura składnikó w mieszanki mineralno-asfaltowej

6

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

8

Właś ciwoś ci pró bek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwó rni

1 pró bka przy produkcji do 500 Mg
2 pró bki przy produkcji ponad 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozó r ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
6.3.5. Badanie właś ciwoś ci kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należ y okreś lić klasęi gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składnikó w mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składnikó w mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładnoś ć pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i
wbudowywania.
6.3.9. Właś ciwoś ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Właś ciwoś ci mieszanki mineralno-asfaltowej należ y okreś lać na pró bkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z
receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczą ce cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w
Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Częstotliwoś ć oraz zakres badań i pomiaró w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwoś ć badań i pomiaró w
1

Szerokoś ć warstwy

2 razy na odcinku drogi o długoś ci 1 km

2

Ró wnoś ć podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Ró wnoś ć poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długoś ci 1 km

5

Rzędne wysokoś ciowe warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi
według

6

Ukształtowanie osi w planie

dokumentacji budowy

7

Gruboś ć warstwy

2 pró bki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długoś ć złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długoś ć

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 pró bki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

6.4.2. Szerokoś ć warstwy
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Szerokoś ć warstwy ś cieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokoś ć warstwy
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej
strony co najmniej o gruboś ć warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3. Ró wnoś ć warstwy
Nieró wnoś ci podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w
tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nieró wnoś ci warstw asfaltowych, mm
Lp.
Drogi i place
Warstwa
Warstwa
Warstwa
ś cieralna
wiążąca
wzmacniająca
1
Drogi klasy A, S i GP
4
6
9
2
Drogi klasy G i Z
6
9
12
3
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
9
12
15
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokoś ciowe
Rzędne wysokoś ciowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Gruboś ć warstwy
Gruboś ć warstwy powinna być zgodna z gruboś cią projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o gruboś ci projektowej
do 2,5 cm dla któ rej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o gruboś ci od 2,5 do 3,5 cm, dla któ rej tolerancja wynosi ± 5 mm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, ró wnolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być
w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ś cieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez
opornikó w powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła koniecznoś ć obcięcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeż eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - oznakowanie robó t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
− - dostarczenie materiałó w,
− - wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− - posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężnikó w,
− - skropienie międzywarstwowe,
− - rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− - obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− - przeprowadzenie pomiaró w i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ż wir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar ró wnoś ci nawierzchni planografem
i łatą
10.2. Inne dokumenty
12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. 13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa,
1997
14. 14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. 15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoś ci grysó w i ż wiró w kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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16. 16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odpornoś ci na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i
modułu sztywnoś ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995
17. 17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN-EN 12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną DyrekcjęDró g Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiABRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1.

1.
Podstawa zmian
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w
Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreś lające metody badań i wymagania wobec asfaltó w drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach
kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
2. 2. Zmiany aktualizacyjne w OST
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltó w wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających
założenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. 1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. 2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. 3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. 4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. 5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. 6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy ró wnież innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
3. 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dró g i Mostó w w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dró g
Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych”, któ ry był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1.

Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem
Typ mieszanki
Tablica zał. A
Kategoria ruchu
i przeznaczenie

Beton asfaltowy do podbudowy

Beton asfaltowy do warstwy
wiążącej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
warstwy ś cieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

KTKNPP

KR1-2

KR3-4

KR5-6

Tablica A

50/70

35/50

35/50

Tablica C

50/70

35/50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C
DP30
DP80

35/50
DE30 A,B,C
DP30

Tablica E

50/70
DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

50/70
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP
- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa 1997
4. 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dró g i Mostó w w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dró g
Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właś ciwoś ci dla asfaltó w z dostosowaniem do warunkó w polskich - tablica 2.
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właś ciwoś ci asfaltó w drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002
(U) z dostosowaniem do warunkó w polskich
Lp.

Właś ciwoś ci

1

Penetracja w 25oC

2

Temperatura
mięknienia
Temperatura
zapłonu, nie mniej

3

0,1mm
o

C

o

C

Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
20/30 35/50 50/70 70/100 100/150
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
20-30
35-50 50-70 70-100 100-150
1426
PN-EN
55-63
50-58 46-54
43-51
39-47
1427
PN-EN
240
240
230
230
230
22592

160/220

250/330

160-220

250-330

35-43

30-38

220

220

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

4

5

6

7

8
9

10

niż
Zawartoś ć
składnikó w
rozpuszczal-nych,
nie mniej niż
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek
lub przyrost) nie
więcej niż
Pozostała
penetracja po
starzeniu, nie mniej
niż
Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie mniej
niż
Zawartoś ć parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp.
mięknienia po
starzeniu, nie
więcej niż
Temperatura
łamliwoś ci, nie
więcej niż

% m/m

% m/m

%

o

C

%
o

C

o

C

PN-EN
12592

99

99

99

99

99

99

99

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

PN-EN
1426

55

53

50

46

43

37

35

PN-EN
1427

57

52

48

45

41

37

32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
PN-EN
12606-1
2,2
2,2
2,2
2,2
PN-EN
1427
8
8
9
9

2,2

2,2

2,2

10

11

11

-12

-15

-16

PN-EN
12607-1

PN-EN
12593

Nie okreś la się

-5

-8

-10

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− - dró g i ulic lokalnego znaczenia,
− - parkingó w, placó w, wjazdó w do bram i garaży,
− - chodnikó w, placó w zabaw, ś cieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa
lub w dwó ch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć , plam i ubytkó w.
Powierzchnia gó rna kostek powinna być ró wna i szorstka, a krawędzie kostek ró wne i proste, wklęś nięcia nie powinny przekraczać :
− - 2 mm, dla kostek o gruboś ci ≤ 80 mm,
− - 3 mm, dla kostek o gruboś ci > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwó ch standardowych wymiarach gruboś ci:
− - 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− - 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− - na długoś ci ± 3 mm,
− - na szerokoś ci ± 3 mm,
− - na gruboś ci ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Wytrzymałoś ć na ś ciskanie
Wytrzymałoś ć na ś ciskanie po 28 dniach (ś rednio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałoś ć pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).
2.2.5. Nasiąkliwoś ć
Nasiąkliwoś ć kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
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2.2.6. Odpornoś ć na działanie mrozu
Odpornoś ć kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornoś ć na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania pró bek jest wystarczająca, jeżeli:
− - pró bka nie wykazuje pęknięć ,
− - strata masy nie przekracza 5%,
− - obniżenie wytrzymałoś ci na ś ciskanie w stosunku do wytrzymałoś ci pró bek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralnoś ć
Ścieralnoś ć kostek betonowych okreś lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należ y stosować cement portlandzki, bez dodatkó w, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca sięstosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należ y stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właś ciwoś ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siędodatki w postaci plastyfikatoró w i barwnikó w, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałoś ć , mniejszą nasiąkliwoś ć i większą odpornoś ć na niskie temperatury i
działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sięręcznie.
Jeś li powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie
składa sięz wó zka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje sięwibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyró wnania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałoś ci betonu min. 0,7 R, kostki
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folięi spina taś mą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można ró wnież przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoż e pod ułoż enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeż eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnięz kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpoś rednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoż e gruntowe pod nawierzchniępowinno być przygotowane zgodnie z wymogami okreś lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależnoś ci od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunkó w gruntowo-wodnych, może stanowić :
− - grunt ulepszony pospó łką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− - kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− - podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreś lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami okreś lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub
inne typy krawężnikó w zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inż yniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkęnależ y stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruboś ć podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać sięw granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna być zwilż ona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró żnorodnoś ć kształtó w i koloró w produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześ niej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inż yniera.
Kostkęukłada sięna podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposó b, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkęnależ y
układać ok. 1,5 cm wyż ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należ y wypełnić piaskiem, a następnie zamieś ć powierzchnięułożonych kostek przy uż yciu szczotek ręcznych lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sięwibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należ y prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku ś rodka i jednocześ nie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uż ywać walca.
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Po ubiciu nawierzchni należ y uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieś ć nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t, Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej
OST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wynikó w bieżących badań wyrobu na ś ciskanie. Zaleca się, aby
do badania wytrzymałoś ci na ś ciskanie pobierać 6 pró bek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych
w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robó t Wykonawca sprawdza wyró b w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań
przedstawia Inż ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoś ci z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboś ci i wymaganych spadkó w poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodnoś ci z
dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowoś ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoś ci wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
− - pomierzenie szerokoś ci spoin,
− - sprawdzenie prawidłowoś ci ubijania (wibrowania),
− - sprawdzenie prawidłowoś ci wypełnienia spoin,
− - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzó r) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieró wnoś ci podłużne
Nieró wnoś ci podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokoś ć nawierzchni
Szerokoś ć nawierzchni nie może ró żnić sięod szerokoś ci projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Gruboś ć podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej gruboś ci podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Czę stotliwość pomiarów
Częstotliwoś ć pomiaró w dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do
powierzchni wykonanych robó t.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inż ynier.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikają cych i ulegają cych zakryciu
Odbiorowi robó t zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− - przygotowanie podłoża,
− - ewentualnie wykonanie podbudowy,
− - wykonanie podsypki,
− - ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są okreś lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne”.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - oznakowanie robó t,
− - przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− - dostarczenie materiałó w,
− - wykonanie podsypki,
− - ułożenie i ubicie kostki,
− - wypełnienie spoin,
− - przeprowadzenie badań i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Normy
1.
PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ś cieralnoś ci na tarczy Boehmego
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoś ci
5.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw
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6.

BN-80/6775-03/04

7.
8.

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar ró wnoś ci nawierzchni planografem i łatą.

D - 08.01.01 - KRAWĘ ŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z ustawieniem
krawężnikó w betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z ustawieniem krawężnikó w:
− - betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
− - betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
− - betonowych wtopionych na ławie betonowej, ż wirowej lub tłuczniowej,
− - betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− - krawężniki betonowe,
− - piasek na podsypkęi do zapraw,
− - cement do podsypki i zapraw,
− - woda,
− - materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawę żniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zależnoś ci od przeznaczenia rozró ż nia sięnastępujące typy krawężnikó w betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależnoś ci od kształtu przekroju poprzecznego rozró żnia sięnastępujące rodzaje krawężnikó w betonowych:
− - prostokątne ś cięte
- rodzaj „a”,
− - prostokątne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zależnoś ci od technologii i produkcji krawężnikó w betonowych, rozró żnia sięodmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależnoś ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli sięna:
− - gatunek 1 - G1,
− - gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1:
Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawę żniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężnikó w betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężnikó w betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiaró w krawężnikó w betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”
b) krawężnik rodzaju „b”
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c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężnikó w

Rys. 1. Wymiarowanie krawężnikó w
Tablica 1. Wymiary krawężnikó w betonowych
Typ
Rodzaj
krawężnika
krawężnika
l
U
a
100

D

b

100

Wymiary krawężnikó w, cm
h
c
30
min. 3
max. 7
20
25
25

b
20
15
15
12
10

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiaró w krawężnikó w betonowych
Rodzaj

d
min. 12
max. 15

r
1,0

-

1,0

Dopuszczalna odchyłka, mm

wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężnikó w betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytkó w betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementó w
powinny być ró wne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementó w, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartoś ci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnikó w betonowych
Dopuszczalna wielkoś ć wad i
Rodzaj wad i uszkodzeń
uszkodzeń

Wklęsłoś ć lub wypukłoś ć powierzchni krawężnikó w w mm

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroż y

Gatunek 1

Gatunek 2

2

3

ograniczających powierzchnie gó rne (ś cieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długoś ć , mm, max

20

40

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

- głębokoś ć , mm, max

6

10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typó w, rodzajó w, odmian, gatunkó w i
wielkoś ci.
Krawężniki betonowe należ y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: gruboś ć 2,5 cm, szerokoś ć 5 cm,
długoś ć min. 5 cm większa niż szerokoś ć krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężnikó w
Do produkcji krawężnikó w należ y stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężnikó w
dwuwarstwowych, gó rna (licowa) warstwa krawężnikó w powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężnikó w powinien charakteryzować się:
− - nasiąkliwoś cią, poniżej 4%,
− - ś cieralnoś cią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− - mrozoodpornoś cią i wodoszczelnoś cią, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należ y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentó w, gatunkó w i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkęcementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B06711 [4].
Cement na podsypkęi do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należ y stosować , dla:
a) a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], któ rego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) ławy ż wirowej - ż wir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t
Roboty wykonuje sięręcznie przy zastosowaniu:
− - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− - wibratoró w płytowych, ubijakó w ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi ś rodkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należ y na ś rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sięi uszkodzeniami w czasie transportu, a gó rna warstwa nie powinna
wystawać poza ś ciany ś rodka transportowego więcej niż 1/3 wysokoś ci tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien sięodbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym ś rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masęzalewową należ y pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać sięw warunkach zabezpieczających
przed uszkodzeniem bębnó w i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należ y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokoś ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławępowinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława żwirowa
Ławy ż wirowe o wysokoś ci do 10 cm wykonuje sięjednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysokoś ci powyż ej 10 cm należ y wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczegó lne warstwy.
5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy należ y wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należ y starannie ubić polewając wodą. Gó rną powierzchnięławy tłuczniowej należ y wyró wnać klińcem i ostatecznie zagęś cić .
Przy gruboś ci warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyż ej 10 cm należ y ławęwykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczegó lne
warstwy.
5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje siębez szalowania, przy gruntach sypkich należ y stosować szalowanie.
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Ławy betonowe z oporem wykonuje sięw szalowaniu. Beton rozś cielony w szalowaniu lub bezpoś rednio w korycie powinien być
wyró wnywany warstwami. Betonowanie ław należ y wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należ y stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawę żników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężnikó w
Światło (odległoś ć gó rnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ś cieku) może być
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ś ciana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężnikó w powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężnikó w na ławie ż wirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężnikó w na ławie ż wirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o gruboś ci warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawężnikó w na ławie betonowej
Ustawianie krawężnikó w na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o gruboś ci 3 do 5 cm
po zagęszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężnikó w nie powinny przekraczać szerokoś ci 1 cm. Spoiny należ y wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężnikó w zaprawą cementowo-piaskową stosuje sięwyłącznie do krawężnikó w ustawionych
na ławie betonowej.
Spoiny krawężnikó w przed zalaniem zaprawą należ y oczyś cić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należ y zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną
dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
6.2.1. Badania krawężnikó w
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania materiałó w przeznaczonych do ustawienia krawężnikó w betonowych i
przedstawić wyniki tych badań Inż ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należ y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących
na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długoś ci i głębokoś ci uszkodzeń należ y wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoś cią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiaró w elementó w należ y przeprowadzić z dokładnoś cią do 1 mm przy uż yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub taś my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątó w prostych w narożach elementó w wykonuje sięprzez przyłożenie kątownika
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnoś cią do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałó w
Badania pozostałych materiałó w stosowanych przy ustawianiu krawężnikó w betonowych powinny obejmować wszystkie właś ciwoś ci,
okreś lone w normach podanych dla odpowiednich materiałó w w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należ y sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoś ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) a) Zgodnoś ć profilu podłużnego gó rnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny gó rnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1
cm na każde 100 m ławy.
b)
Wymiary ław.
Wymiary ław należ y sprawdzić w dwó ch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiaró w wynoszą:
- dla wysokoś ci ± 10% wysokoś ci projektowanej,
- dla szerokoś ci ± 10% szerokoś ci projektowanej.
c)
Ró wnoś ć gó rnej powierzchni ław.
Ró wnoś ć gó rnej powierzchni ławy sprawdza sięprzez przyłożenie w dwó ch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześ wit pomiędzy gó rną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm.
d)
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada sięw dwó ch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze ż wiru lub piasku nie mogą wykazywać ś ladu urządzenia
zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane pró bą wyjęcia poszczegó lnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
e)
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 krawęż nikó w
Przy ustawianiu krawężnikó w należ y sprawdzać :
a) a) dopuszczalne odchylenia linii krawężnikó w w poziomie od linii projektowanej, któ re wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego
krawężnika,
b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gó rnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, któ re wynosi ± 1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
c) c)
ró wnoś ć gó rnej powierzchni krawężnikó w, sprawdzane przez przyłoż enie w dwó ch punktach na każde 100 m krawężnika,
trzymetrowej łaty, przy czym prześ wit pomiędzy gó rną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) d) dokładnoś ć wypełnienia spoin bada sięco 10 metró w. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokoś ć .
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
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Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikają cych i ulegają cych zakryciu
Odbiorowi robó t zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− - wykonanie koryta pod ławę,
− - wykonanie ławy,
− - wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - dostarczenie materiałó w na miejsce wbudowania,
− - wykonanie koryta pod ławę,
− - ew. wykonanie szalunku,
− - wykonanie ławy,
− - wykonanie podsypki,
− - ustawienie krawężnikó w na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
− - wypełnienie spoin krawężnikó w zaprawą,
− - ew. zalanie spoin masą zalewową,
− - zasypanie zewnętrznej ś ciany krawężnika gruntem i ubicie,
− - przeprowadzenie badań i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe
4.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonó w i zapraw
5.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ż wir i mieszanka
8.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoś ci
11.
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw
12.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
13.
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk
tramwajowych. Wspó lne wymagania i badania
15.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16.
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17. 17. Katalog powtarzalnych elementó w drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
D - 08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenó w
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogó lne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− - obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− - żwir lub piasek do wykonania ław,
− - cement wg PN-B-19701 [7],
− - piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależnoś ci od przekroju poprzecznego rozró żnia siędwa rodzaje obrzeż y:
− - obrzeże niskie
- On,
− - obrzeże wysokie - Ow.
W zależnoś ci od dopuszczalnych wielkoś ci i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli sięna:
− - gatunek 1
- G1,
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−

-

gatunek 2
- G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeż y chodnikowych
Kształt obrzeż y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeż y
Rodzaj
obrzeża
1
On
75
100
75
Ow
90
100

Wymiary obrzeż y,
b
6
6
8
8
8

cm
h
20
20
30
24
30

r
3
3
3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiaró w obrzeż y
Dopuszczalne odchyłki wymiaró w obrzeż y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiaró w obrzeż y
Rodzaj
Dopuszczalna odchyłka, m
wymiaru
Gatunek 1
Gatunek 2
l
±8
± 12
b, h
±3
±3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeż y
Powierzchnie obrzeż y powinny być bez rys, pęknięć i ubytkó w betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementó w powinny być
ró wne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementó w nie powinny przekraczać wartoś ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeż y
Dopuszczalna wielkoś ć
Rodzaj wad i uszkodzeń
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
Wklęsłoś ć lub wypukłoś ć powierzchni i krawędzi w mm
2
3
Szczerby
ograniczających
powierzchnie
gó rne
niedopuszczalne
i uszkodzenia
(ś cieralne)
krawędzi i naroż y
ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max
2
2
długoś ć , mm, max
20
40
głębokoś ć , mm, max
6
10
2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajó w i gatunkó w.
Betonowe obrzeża chodnikowe należ y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gruboś ć 2,5 cm,
szerokoś ć 5 cm, długoś ć minimum 5 cm większa niż szerokoś ć obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeż y należ y stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Ż wir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje sięręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi ś rodkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałoś ci minimum 0,7
wytrzymałoś ci projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sięi uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałó w podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę(ławę) należ y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokoś ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoż e pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze ż wiru lub piasku, o gruboś ci warstwy od 3 do
5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę(ławę) wykonuje sięprzez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należ y ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze ś wiatłem (odległoś cią gó rnej powierzchni obrzeża od
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ś ciana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokoś ci 1 cm. Należ y wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem należ y oczyś cić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokoś ć .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystą pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania materiałó w przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeż y
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inż ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należ y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących
na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długoś ci i głębokoś ci uszkodzeń należ y wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoś cią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiaró w elementó w należ y przeprowadzić z dokładnoś cią do 1 mm przy uż yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub taś my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątó w prostych w narożach elementó w wykonuje sięprzez przyłożenie kątownika
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnoś cią do 1 mm.
Badania pozostałych materiałó w powinny obejmować wszystkie właś ciwoś ci okreś lone w normach podanych dla odpowiednich materiałó w
wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robó t należ y sprawdzać wykonanie:
a) a) koryta pod podsypkę(ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze ż wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
− - linii obrzeża w planie, któ re może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długoś ci obrzeża,
− - niwelety gó rnej płaszczyzny obrzeża , któ re może wynosić ±1 cm na każde 100 m długoś ci obrzeża,
− - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metró w, któ re powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokoś ć .
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓ R ROBÓ T
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikają cych i ulegają cych zakryciu
Odbiorowi robó t zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− - wykonane koryto,
− - wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− - dostarczenie materiałó w,
− - wykonanie koryta,
− - rozś cielenie i ubicie podsypki,
− - ustawienie obrzeża,
− - wypełnienie spoin,
− - obsypanie zewnętrznej ś ciany obrzeża,
− - wykonanie badań i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonó w i zapraw
4.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ż wir i mieszanka
6.
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoś ci
8.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk
tramwajowych. Wspó lne wymagania i badania
9.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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D - 09.01.01 - ZIELEŃ
1. WSTĘ P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z założ eniem i
pielęgnacją zieleni.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogó lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawęopracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t na drogach krajowych i wojewó dzkich.
Zaleca sięwykorzystanie OST przy zlecaniu robó t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obję tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:
− - zakładaniem i pielęgnacją trawnikó w na terenie płaskim i na skarpach,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właś ciwoś ci zapewniające roś linom prawidłowy rozwó j.
1.4.2. Materiał roś linny - sadzonki drzew, krzewó w, kwiató w jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkó łkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roś liny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektó rych krzewó w sztucznie wytworzona w szkó łce z pniami o wysokoś ci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właś ciwa dla krzewó w lub forma drzewa utworzona w szkó łce przez niskie przycięcie przewodnika celem
uzyskania wielopędowoś ci.
1.4.7. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależnoś ci od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
− - ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robó t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m
wysokoś ci,
− - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moż e być zagruzowana, przeroś nięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawoż enia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu ró żnych odpadkó w roś linnych i zwierzęcych (np. torfu,
fekalió w, kory drzewnej, chwastó w, plewó w), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposó b i w warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźnikó w jakoś ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyró b uzyskuje sięprzez kompostowanie torfu z fekaliami i ś ciekami bytowymi z osadnikó w, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyró b uzyskuje sięprzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ś ciekó w
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawó z organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęś ciej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion ró żnych gatunkó w. Gotowa mieszanka traw powinna mieć
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg któ rej została wyprodukowana, zdolnoś ć kiełkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartoś ć azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należ y
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczą ce sprzę tu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzę t stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać sięmożliwoś cią korzystania z następującego sprzętu:
− - glebogryzarek, pługó w, kultywatoró w, bron do uprawy gleby,
− - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawnikó w,
− - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawnikó w,
− - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
− - pił mechanicznych i ręcznych,
− - drabin,
− - podnoś nikó w hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczą ce transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogó lne zasady wykonania robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawnikó w
Wymagania dotyczące wykonania robó t związanych z trawnikami są następujące:
− - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemięurodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonó w lub krawężnikó w o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemięurodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
− - przy zakładaniu trawnikó w na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się2 do 3 cm nad terenem,
− - teren powinien być wyró wnany i splantowany,
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− - ziemia urodzajna powinna być rozś cielona ró wną warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyró wnana,
− - przed siewem nasion trawy ziemięnależ y wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić ,
− - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó źniej do połowy wrześ nia,
− - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w iloś ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
− - na skarpach nasiona traw wysiewane są w iloś ci 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
− - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyró wnania i stworzenia dobrych warunkó w 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 SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawnikó w
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawnikó w jest koszenie:
− - pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokoś ć około 10 cm,
− - następne koszenia powinny sięodbywać w takich odstępach czasu, aby wysokoś ć trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała
wysokoś ci 10 do 12 cm,
− - ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikó w powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozó w
(dla warunkó w klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowępaździernika),
− - koszenia trawnikó w w całym okresie pielęgnacji powinny sięodbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstoś ć
koszenia i wysokoś ć cięcia, należ y uzależniać od gatunku wysianej trawy,
− - chwasty trwałe w pierwszym okresie należ y usuwać ręcznie; ś rodki chwastobó jcze o selektywnym działaniu należ y stosować z dużą
ostrożnoś cią i dopiero po okresie 6 miesięcy od założ enia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozó w należ y przygotowywać tak, aby
trawom zapewnić składniki wymagane w poszczegó lnych porach roku:
− - wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− - od połowy lata należ y ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− - ostatnie nawoż enie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakoś ci robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikó w polega na sprawdzeniu:
− - oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− - okreś lenia iloś ci zanieczyszczeń (w m3),
− - pomiaru odległoś ci wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− - wymiany gleby jałowej na ziemięurodzajną z kontrolą gruboś ci warstwy rozś cielonej ziemi,
− - iloś ci rozrzuconego kompostu,
− - prawidłowego uwałowania terenu,
− - zgodnoś ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− - gęstoś ci zasiewu nasion,
− - prawidłowej częstotliwoś ci koszenia trawnikó w i ich odchwaszczania,
− - okresó w podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− - dosiewania płaszczyzn trawnikó w o zbyt małej gęstoś ci wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robó t przy odbiorze trawnikó w dotyczy:
− - prawidłowej gęstoś ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− - obecnoś ci gatunkó w niewysiewanych oraz chwastó w.
7. OBMIAR ROBÓ T
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− - m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikó w i kwietnikó w z roś lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opró cz roś lin
cebulkowych i ró ż),
8. ODBIÓ R ROBÓ T
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż yniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatnoś ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
− - roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowó z ziemi urodzajnej, rozś cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
− - zakładanie trawnikó w,
− - pielęgnacjętrawnikó w: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
− - przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
− - dostarczenie i zasadzenie materiału roś linnego zgodnie z dokumentacją projektową,
− - zasadzenie materiału roś linnego,
− - pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawoż enie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
− - roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołkó w,
− - dostarczenie materiału roś linnego,
− - pielęgnacjęposadzonych drzew i krzewó w: podlewanie, odchwaszczanie, nawoż enie.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE
1.
PN-G-98011
Torf rolniczy
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2.

PN-R-67022

Materiał szkó łkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3.

PN-R-67023

Materiał szkó łkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liś ciaste

4.

PN-R-67030

Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roś lin ozdobnych

5.

BN-73/0522-01

Kompost fekaliowo-torfowy

6.

BN-76/9125-01

Roś liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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