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ST - 00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
Wykonania projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. FELCZAKA 3CD, UL.WĄSKIEJ 12-13- DROGA POŻAROWA

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.2. PRZEDMOIT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu realizację ww. projektu.
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
– dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót;
– humus - ziemia roślinna (urodzajna);
– humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy;
– Inżynier budowy – osoba pełniąca nadzór nad robotami budowlanymi, wyznaczona z ramienia
Inwestora;
– kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
– koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
– kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie
zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywa muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN
13043:2004;
– laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
– materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InSyniera;
– odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych;
– podłoSe - grunt rodzimy lub nasypowy, leSący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
– podłoSe ulepszone - górna warstwa podłoSa, leSąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umoSliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
– polecenie InSyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InSyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
– projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
– przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
– rejestr obmiarów - akceptowany przez InSyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuSący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez InSyniera;
– rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
– rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę;
– ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania;
– warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoSliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leSącej powySej.
– warstwa odsączająca - warstwa słuSąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni;
8
– warstwa wiąSąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłoSenie napręSeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;
– warstwa wyrównawcza - warstwa słuSąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni;
– zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznouSytkowych.
Zadanie moSe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
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1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InSyniera.
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaSe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia
punktów charakterystycznych obiektu, a takSe odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na koszt własny.
1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InSyniera Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieSności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waSności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moSe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InSyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieSności opis wymiarów waSniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaSane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aS do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z InSynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InSyniera,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InSyniera. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Se jest włączony
w cenę umowną.
1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąSliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaSenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroSności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moSliwością powstania poSaru
1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoSarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoSarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywołanym, jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoSenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InSyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InSyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieS dla ochrony Sycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Se wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powySej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uSywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
InSyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InSyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niS w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować InSyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InSyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Se wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Se materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Swiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań InSyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InSyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
Sadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w dokumentach umowy.
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InSyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InSynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
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a) InSynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InSynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złoSone w miejscu wskazanym przez InSyniera. Jeśli InSynier zezwoli Wykonawcy na uSycie tych
materiałów do innych robót, niS te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez InSyniera.
KaSdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez InSyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z InSynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moSliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InSyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uSyciem materiału, albo w okresie dłuSszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez InSyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moSe być później
zmieniany bez zgody InSyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uSywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uSywany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InSyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InSyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InSyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uSytkowania.
Wykonawca dostarczy InSynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uSytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeSeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moSliwość wariantowego uSycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InSyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed uSyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InSyniera, nie moSe być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez InSyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoSonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InSyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąSeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąSeń na osie mogą być dopuszczone przez
InSyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uSytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieSąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InSyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez InSyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InSynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InSyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje InSyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takSe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InSynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaSaną kwestię.
Polecenia InSyniera będą wykonywane nie później niS w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InSyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moSliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InSyniera.
Program zapewnienia, jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposaSenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a takSe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InSynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaSdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaSeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoSoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InSynier moSe zaSądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InSynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InSynierowi świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waSną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
InSynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InSynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
13
badawczych. JeSeli niedociągnięcia te będą tak powaSne, Se mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
InSynier natychmiast wstrzyma uSycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uSycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InSynier będzie mieć zapewnioną moSliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie InSyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, 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.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InSyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InSyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InSyniera.
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 ST, stosować moSna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez InSyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InSyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji InSyniera.
6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać InSynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niS w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InSynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN śYNIERA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InSynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
InSynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
InSynier moSe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleSnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeSeli wyniki tych badań wykaSą, Se raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InSynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleSnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
InSynier moSe dopuścić do uSycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeSeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaSda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
14
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę InSynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieSąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaSdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuSbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InSyniera.
Do dziennika budowy naleSy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– uzgodnienie przez InSyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia InSyniera,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoSone
InSynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje InSyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InSyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaSdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.Winny
być udostępnione na kaSde Syczenie InSyniera.
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InSyniera i przedstawiane do wglądu na
Syczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InSyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji InSyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
InSyniera.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuS linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnoSona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waSone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InSyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeSeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waSne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WA śENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST
Będzie utrzymywać to wyposaSenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez InSyniera.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takSe
w przypadku występowania dłuSszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InSynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zaleSności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoSliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InSynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem InSyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niS w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InSyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InSynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje InSynier.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
InSyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InSyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InSyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoSonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
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6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoSenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
– wartość zuSytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleSy wliczać podatku VAT.
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie oraz uzgodnienie z InSynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InSynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
– opłaty/dzierSawy terenu,
– przygotowanie terenu,
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęSników, barier, oznakowań i drenaSu,
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
18
– utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami).
2) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
4) Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz.838)
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ST-01.01
ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zadaniem pn.:’ PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. FELCZAKA 3CD, UL.WĄSKIEJ 12-13- DROGA
POŻAROWA
Zakres stosowania ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoSliwiające wykonanie wszystkich
robót związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych trasy i inwentaryzacją powykonawczą.
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umoSliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie układu drogowego według projektu
,,Budowa Zespołu Budynków Warsztatowo-Biurowych z garaSami, wiatami, trafostacją, portiernią i
myjnią wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i z wyburzeniem
istniejących budynków”.
Odtworzenie układu drogowego i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem układu drogowego i punktów
wysokościowych wchodzą:
a) wyznaczenie sytuacyjno wysokościowe punktów głównych osi i punktów wysokościowych
przez geodetę lub osobę uprawnioną,
b) uzupełnienie osi trasy (obiektu) dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, w której zakres wchodzą:
a) Wykonanie pomiarów geodezyjnych wybudowanego obiektu
b) Sporządzenie kopii mapy zasadniczej w 3 egzemplarzach
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
punkty główne osi - punkty załamania osi układu drogowego, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt projektowanej trasy (obiektu).
układ drogowy – jezdnie oraz sąsiadujące z nimi bezpośrednio chodniki i place
obiekt – budowa zjazdu wraz z odwodnieniem w postaci drenu francuskiego
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Do utrwalenia punktów głównych układu drogowego naleSy stosować paliki drewniane, albo rury
metalowe o długości około 0,50 metra i średnicy od 0,05 do 0,08 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleSy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm
i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
22
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego układu drogowego i punktów wysokościowych naleSy stosować
następujący sprzęt:
YZteodolity lub tachimetry,
YZniwelatory,
YZdalmierze,
YZtyczki,
YZłaty,
YZtaśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia układu drogowego i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
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4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW
Sprzęt i materiały do odtworzenia układu moSna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do
7).
W oparciu o dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeSeli Wykonawca stwierdzi, Se rzeczywiste rzędne terenu
istotnie róSnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róSnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
nadzoru oznacza, Se roboty dodatkowe w takim przypadku obciąSą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne układu drogowego i punkty pośrednie osi trasy (obiektu)
muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
połoSenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. JeSeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleSą do
obowiązków Wykonawcy.
23
SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH
Punkty wierzchołkowe układu drogowego i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
sposób trwały, przy uSyciu palików drewnianych, a takSe dowiązane do punktów pomocniczych,
połoSonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie moSe przekraczać 50 m.
Wykonawca powinien załoSyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuS osi trasy
(obiektu).
Repery robocze naleSy załoSyć poza granicami robót związanych z wykonaniem układu
drogowego. Jako repery robocze moSna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
w pobliSu projektowanego układu drogowego. O ile brak takich punktów, repery robocze naleSy załoSyć
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzędne reperów roboczych naleSy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaSone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
ODTWORZENIE OSI I PUNKTÓW CHATERYSTYCZNYCH UKŁADU DROGOWEGO
Tyczenie osi i wyznaczenie układu drogowego naleSy wykonać w oparciu o dokumentację
projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej
w dokumentacji projektowej.
Osie i punkty charakterystyczne układu drogowego powinny być wyznaczone w punktach
głównych i ewentualnych pośrednich w odległości zaleSnej od charakterystyki terenu i geometrii układu,
lecz nie rzadziej niS co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego układu w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moSe być większe niS 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi naleSy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Usunięcie palików z osi lub punktów charakterystycznych układu drogowego jest dopuszczalne tylko
wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi lub w miejscach
wskazujących jednoznacznie lokalizację usuniętego palika.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC POMIAROWYCH
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem układu drogowego i punktów
wysokościowych naleSy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy (obiektu) w terenie.
Jednostką obmiarową inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego jest obiekt.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
24
8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem układu drogowego w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
YZwyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych,
YZuzupełnienie osi dodatkowymi punktami,
YZwyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
YZzastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
Cena jednostkowa wykonania inwentaryzacji powykonawczej obejmuje:
YZwykonanie szczegółowych pomiarów geodezyjnych wybudowanego obiektu,
YZsporządzenie kopii mapy zasadniczej w 3 egzemplarzach
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST-01.02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych 300x150 i nawierzchni z płyt betonowych
sześciokątnych ( trylinki) w związku z inwestycją wymienioną w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
YZrozbiórką nawierzchni z płyt betonowych,
YZrozbiórką nawierzchni z ,,Trylinki ”
YZwywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki,
YZopłatami za składowanie gruzu betonowego,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne”pkt 1. 3.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI
Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych i ,,Trylinki” moSe być
wykorzystany sprzęt podany poniSej, lub inny zaakceptowany przez InSyniera:
YZsamochody cięSarowe
YZspycharki
YZładowarki
YZSurawie
YZmłoty pneumatyczne
YZpiły do cięcia nawierzchni
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
Materiał z rozbiórki naleSy przewozić samochodami cięSarowymi. Pozyskanie, zorganizowanie
miejsca składowania oraz wywóz i utylizacja gruzu a takSe związane z tym formalności prawne,
techniczne i finansowe naleSą do obowiązków wykonawcy robót.
28
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych 300x150 i ,, Trylinki” obejmują usunięcie z
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST
lub wskazanych przez InSyniera. Roboty rozbiórkowe moSna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w
sposób określony w ST lub przez InSyniera.
Wszystkie elementy moSliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. Elementy z rozbiórek, nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca
powinien przewieźć na place składowe lub inne wskazane przez InSyniera.
Elementy i materiały, które nie nadają się do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
przewieźć na składowiska odpadów, ponosząc koszty ich przyjęcia i składowania.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórkach w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą
wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleSy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleSy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach przepustów powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 03.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
YZdla nawierzchni z płyt betonowych – m2 (metr kwadratowy),
YZdla transportu materiałów nadających się do ponownego wykorzystania – m3 (metr kwadratowy),
YZdla wywozu gruzu - m3 (metr sześcienny),
YZdla opłat za składowanie – t (tona)
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla nawierzchni z płyt betonowych 300x150 i ,, Trylinki” :
YZrozkucie i usunięcie nawierzchni i podbudowy,
YZwywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami cięSąrowymi,
YZwyrównanie podłoSa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla transportu materiałów przydatnych do wykorzystania na innej budowie:
YZzaładunek i wyładunek mechaniczny,
h) dla transportu gruzu z terenu rozbiórki:
29
YZzaładunek mechaniczny,
YZwywiezienie materiałów z rozbiórki,
YZwyładunek z samochodów samowyładowczych,
i) dla opłat za przyjęcie na składowisko
YZopłata za przyjęcie na składowisko
10. UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI, PRZEPISY ZWI ĄZANE
10.1. NORMY
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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ST - 01.03
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych związanych z budową nawierzchni drogowych w związku z inwestycją wymienioną w
ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy dróg i obejmują:
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
b) odspajanie gruntów
c) zagęszczanie nasypów i podłoSa w wykopach,
d) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi
e) transport ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
– budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
– wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róSnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu
– ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone w obrębie pasa robót
drogowych.
– dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone poza pasem robót
drogowych.
– odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych
z trasą drogową.
– wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
ds
d
s I
\
\
\
gdzie:
\d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
\ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuSąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3).
– wskaźnik róSnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
10
60
d
d
U \
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 pkt 1.5.
34
2. MATERIAŁY
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PNS-
02205
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne
z zastrzeSeniami
Treść
zastrzeSenia
Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania
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1. świry i pospółki
2. Piaski grubo
i średnioziarniste
3. Iłołupki
przywęglowe
przepalone
zawierające mniej
niS 15% ziarn
mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki
kamienne
o uziarnieniu
odpowiadają-
cym pospółkom lub
Swirom
1. świry i pospółki
gliniaste
2. Piaski pylaste i
gliniaste
3. Pyły piaszczyste i
pyły
4. Gliny o granicy
płynności mniejszej niS
35%
5. Mieszaniny
popiołowo-SuSlowe z
węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej \2%
7. śuSle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
8. Piaski
drobnoziarniste
- pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntów spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne
popioły itp.
- drobnoziarniste i
nierozpado-
we: straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności
wnoś\10
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moSliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki itp.).
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moSe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InSyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT
Wykonawca powinien wykonywać roboty w taki sposób, aby grunty o róSnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoSliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo
od powySszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody InSyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. O ile InSynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleSy je
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odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
JeSeli grunt jest zamarznięty nie naleSy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powySej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Roboty w pobliSu podziemnej infrastruktury naleSy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostroSności. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoSenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InSyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InSyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
35
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuSnego,
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez InSyniera.
Górne warstwy nasypu, o grubości, co najmniej 0,50 metra naleSy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. JeSeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, InSynier moSe wyrazić zgodę na ulepszenie
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów naleSy przerwać, jeSeli wilgotność gruntu przekracza
wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niS 10% jej
wartości. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie naleSy pozostawiać nie
zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeSeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez
InSyniera, to moSe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW
Technologia wykonania wykopu musi umoSliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleSy zachować odpowiedni spadek podłuSny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umoSliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niS 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niS 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleSy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe naleSy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZAGĘSZCZENIA
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych
Minimalna
wartość Is : Strefa
korpusu ruch lekki i
średni
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych
0,97
JeSeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułoSeniem konstrukcji nawierzchni naleSy je dogęścić do wartości Is, podanych w
tablicy 2. JeSeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleSy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoSa,
umoSliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoSliwe do zastosowania
środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InSynierowi.
Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego na rys. 3 (ruch lekki i średni).
36
Dla gruntów ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w
warstwie ulepszonego podłoSa nawierzchni i Is=0,97 w strefie obliczeniowej głębokości przemarzania.
5.4. RUCH BUDOWLANY
Nie naleSy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powySej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niS 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoSe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powySej
warunków obciąSa Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 pkt 6.
6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleSy
zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (rzędne wykopu nie mogą róSnić się od rzędnych
projektowanych o więcej niS -3 cm lub +1 cm, nierówności dna wykopu mierzone łatą 3-metrową,
nie mogą przekraczać 3 cm),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę naleSy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest:
- dla robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – km (kilometr)
- dla odspajania gruntów -m3 (metr sześcienny) ,
- dla ręcznego formowania nasypów drogowych - m3 (metr sześcienny)
- dla zagęszczanie nasypów i podłoSa w wykopach - m3 (metr sześcienny),
- roboty ziemne wykonane mechnicznie- m3 (metr sześcienny)
- transport ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km -m3 (metr
sześcienny).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
a) dla robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych:
- sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy
- niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
- wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów,
- zabezpieczenie osi przez wyniesienie jej poza obręb robót,
- wykonanie pomiarów bieSących w miarę robót
- wyrób kołków i reperów w okresie budowy.
b) dla odspajania gruntów (kat. I-II)
- odspojenie i załadowanie gruntu na taczki
- przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład
- ułoSenie i przekładanie torów jazdy
- wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu
c) dla ręcznego formowania nasypów drogowych
- nadanie złoSonej ziemi określonej formy geometrycznej z wykonaniem koniecznych
przerzutów
- obrobienie skarp i korony nasypów
d) dla zagęszczania nasypów i podłoSa w wykopach
- zagęszczenie warstw gruntu
- ewentualne zwilSenie wodą warstwy zagęszczanej
e) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi (kat. III-IV) z transportem ziemi
samochodami samowyładowczymi
- odspojenie załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowawcze
- zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót,
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- ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie,
- przewóz ziemi samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na
odkład
- plantowanie dna i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na
odkładzie
- ręczne wyrównanie z grubsza skarp wykopu oraz powierzchni odkładu utrzymanie i naprawa
gruntowych dróg samochodowych w wykopie, na trasie i na odkładzie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoSa przez obciąSenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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ST - 01.04
KRAW ĘŻNIKI OPORNIKI I  OBRZE ŻA DROGOWE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawęSników, oporników i obrzeSy betonowych w związku z inwestycją
wymienioną w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawęSników,
oporników betonowych oraz obrzeSy betonowych i obejmują:
YZKrawęSniki, oporniki betonowe wraz z wykonaniem ław,
YZobrzeSa betonowe
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST -00.00 „Wymagania ogólne” i „Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InSyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem obramowania dróg i chodników są:
– krawęSniki 15x30cm; krawęSniki najazdowe 15x22
– oporniki betonowe 10x25cm,
– obrzeSa betonowe 6x20cm
2.1. KRAWĘśNIK BETONOWY 15X30 CM I 15X22CM
Zastosowane krawęSniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 1340 wrzesień 2004 „KrawęSniki betonowe Wymagania i metody badań ”
PN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”
PN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęSniki i obrzeSa”.
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawęSniku nie powinna być większa niS 4%.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania wyrobu w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2. OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM
Wymagania dla obrzeSy betonowych określa norma:
- PN-80/6775-04/04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęSniki i obrzeSa”
-PN-80/6775-03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”.
2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW
– Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , a
do zaprawy cementowej PN-B-06711.
– Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niS „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
– Woda powinna być odmiany „l” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem, a takSe ustawieniem krawęSnika lub
obrzeSa wykonane będą ręcznie.
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4. TRANSPORT
KrawęSniki, oporniki i obrzeSa - transport i składowanie krawęSników i obrzeSy betonowych na
miejsce wbudowania zgodnie z PN-80/6775-03 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg” ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”.
Beton na ławę z oporem - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do
przewoSenia wytworzonego betonu. Czas transportu nie moSe przekraczać jednej godziny (około 30
km).Piasek oraz cement przewoSony być moSe na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT
5.2.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powySszych robót. oraz źródła
pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację InSyniera. Transport i składowanie krawęSników
zgodnie z PN-80/6775-03.
5.2.2. OZNAKOWANIE PROWADZONYCH ROBÓT
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Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleSy wykonać zgodnie z : „Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.”
5.2.3. WYTYCZENIE SYTUACYJNO - WYSOKO ŚCIOWE
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawęSnika wykonane będzie na
podstawie dokumentacji projektowej.
5.2.4. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ Z OPOREM
Koryto pod ławy naleSy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2.5. WYKONANIE ŁAWY POD OBRZEśA
PodłoSe pod ustawienie obrzeSa moSe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
Swiru lub piasku, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta Swirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.2.6. WYKONANIE BETONOWEJ ŁAWY POD KRAWĘśNIKI I OPORNIKI
Do wykonania ław pod krawęSniki i oporniki naleSy zamówić beton w wytwórni. Zamówiony beton
do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST oraz wymaganiom określonym
w PN-EN 206-1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.
niniejszej ST. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać
wymiarami oraz kształtem dokumentacji projektowej.
5.2.7. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ POD K RAWĘśNIKI I
OPORNIKI
Na wykonanej ławie betonowej naleSy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową grubości 5 cm, celem
prawidłowego osadzenia krawęSnika. Podsypkę piaskową wykonać naleSy w proporcji l: 4 zgodnie z KPED .
5.2.8. WBUDOWANIE KRAW ĘśNIKÓW I OPORNIKÓW BETONOWYCH
Roboty związane z wbudowaniem krawęSników winny być wykonywane w okresie gdy temperatura
jest nie niSsza niS 5ºC. Wbudowanie krawęSników i oporników naleSy dokonać zgodnie z „Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych”. Przy wbudowywaniu naleSy bezwzględnie przestrzegać
wytyczonej trasy przebiegu krawęSnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją
projektową.
Światło (odległość górnej powierzchni krawęSnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawienie krawęSników powinno być zgodne z PN-64/8845-02.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawęSników w poziomie od linii projektowej wynosi: ±l cm
ustawionego krawęSnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęSnika od niwelety
projektowanej wynosi: ± l cm na kaSde 100 m ustawionego krawęSnika.
Równość górnej powierzchni krawęSników, sprawdzane przez przyłoSenie w dwóch punktach na
kaSde 100 m krawęSnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawęSnika i przyłoSoną łatą nie moSe przekraczać l cm, Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
5.2.9. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE śY CHODNIKOWYCH
Betonowe obrzeSa chodnikowe naleSy ustawiać na wykonanym podłoSu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeSa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeSa powinna być obsypana piaskiem, Swirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleSy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleSy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
5.2.10. WYPEŁNIENIE SPOIN
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny naleSy wypełnić Swirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo- piaskową, przygotowaną w stosunku l :2
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru wbudowanego krawęSnika na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową i
pomiarem w terenie jest metr (m). Ogólne zasady obmiaru podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi Robót zanikających i
ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Płatność za metr
wbudowanego krawęSnika na ławie betonowej lub obrzeSa na podsypce piaskowej naleSy przyjmować
zgodnie z obmiarem, oceną jakości uSytych materiałów i oceny jakości wykonanych Robót na podstawie
wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania 1 m krawęSnika na ławie betonowej obejmuje :
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– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– wykonanie koryta pod krawęSnik,
– wykonanie ławy z oporem,
– ułoSenie krawęSników, oporników i obrzeSy na podsypce cementowo-piaskowej,
– wypełnienie spoin,
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji,
– dostarczenie materiałów,
– oznakowanie terenu robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Dróg i Mostów w Warszawie.
PN-EN 1340:2004 KrawęSniki betonowe Wymagania i metody badań
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement-Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uSytku
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
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PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęSniki i obrzeSa.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
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ST - 01.05
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kotki betonowej w związku z inwestycją wymienioną w
ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej na drogach, miejscach postojach oraz ściekach ulicznych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
– Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie
produkcji.
– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST–00.00
„Wymagania ogólne” 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 ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm,
2.2.3. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ
Na nawierzchnie naleSy zastosować kostkę o grubości 80 mm, koloru szarego (ulice i ciągi pieszojezdne),
Sółtego (chodniki) i czerwonego (zjazdy). Tolerancje wymiarowe dla kostek nadających się do
wykorzystania wynoszą:
– na długości \Z3 mm,
– na szerokości \Z3 mm,
– na grubości \Z5 mm.
2.2.4. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niS 60
MPa.. Dopuszczalna najniSsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niS 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. NASIĄKLIWO ŚĆ
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić
nie więcej niS 5%.
2.2.6. ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MROZU
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB-
06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraSania i odmraSania próbek jest wystarczająca,
jeSeli:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
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– strata masy nie przekracza 5%,
– obniSenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraSanych nie
jest większe niS 20%.
2.2.7. ŚCIERALNO ŚĆ
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niS 4 mm.
2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
2.3.1. CEMENT
Do produkcji kostki brukowej naleSy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niSszej
niS „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701.
2.3.2. KRUSZYWO
NaleSy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
załoSonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. WODA
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
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odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4. DODATKI
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duSe, a
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moSna stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuSącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułoSenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moSna
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z
piasku moSna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
krawęSnikach.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoSone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moSna równieS przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. PODŁOśE
PodłoSe pod ułoSenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moSe stanowić grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP \Z35 .
JeSeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moSna
wykonywać bezpośrednio na podłoSu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podłoSa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
PodłoSe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w ST -03.00 „Roboty ziemne ”.
5.3. PODSYPKA
Na podsypkę naleSy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilSona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Podsypkę piaskową wykonać naleSy w
proporcji l: 4 zgodnie z KPED.
5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moSna stosować krawęSniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawęSników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez InSyniera. .
5.5. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK
Kostkę układa się na podsypce piaskowo-cementowej lub podłoSu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleSy układać ok. 1,5 cm wySej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyS w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoSeniu kostki, szczeliny naleSy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoSonych
kostek przy uSyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoSonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleSy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uSywać walca. Po ubiciu
nawierzchni naleSy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moSe być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
NiezaleSnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Sądać od producenta wyników
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bieSących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoSonych w
nawierzchni).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InSynierowi do akceptacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOśA I PODBUDOWY
Sprawdzenie podłoSa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi ST.
6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuSnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:
YZpomierzenie szerokości spoin,
YZsprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
YZsprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
YZsprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUśNE
Nierówności podłuSne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją \Z0,5%.
6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI
RóSnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać \Z1 cm.
6.4.4. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI
Szerokość nawierzchni nie moSe róSnić się od szerokości projektowanej o więcej niS \Z5 cm.
6.4.5. GRUBOŚĆ PODSYPKI
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać \Z1cm.
6.5. CZĘSTOTLIWO ŚĆ POMIARÓW
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niS 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InSynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– przygotowanie podłoSa,
– ewentualnie wykonanie podbudowy,
– wykonanie podsypki,
– ewentualnie wykonanie ławy pod krawęSniki.
Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
YZprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
YZoznakowanie robót,
YZprzygotowanie podłoSa (ewentualnie podbudowy),
YZdostarczenie materiałów,
YZwykonanie podsypki,
YZułoSenie i ubicie kostki,
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YZwypełnienie spoin,
YZprzeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności 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 uSytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. KrawęSniki i obrzeSa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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ST – 01.06
NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych w związku z
inwestycją wymienioną w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowania jako
dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z
wykonaniem
chodnika:
- z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
oraz opasek przy budynkach.
Zakres robot:
- wykonanie chodnika z płyt betonowych 50/50/7
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla
pieszych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 1..
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zaleSności od wymiarow i kształtu, rozróSnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych
betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta naroSnikowa ścięta,
E - płyta naroSnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zaleSności od technologii produkcji płyty rozróSnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa - 1,
płyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
W zaleSności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróSnia
się gatunki płyt:
- gatunek I - G1,
- gatunek II - G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-
03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach
35 x 17,5 cm gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie naraSonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób
trwały:
znak wytworni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
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2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na
podłoSu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian
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i gatunków. Płyty naleSy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych naleSy stosować beton klasy B 25 i
B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu
klasy B
30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych naleSy stosować cement portlandzki klasy nie niSszej
niS „32,5”
wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowopiaskowej
PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewoSone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niS 1/3 wysokości tej
płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych
betonowych, podano w OST D-08.01.01 „KrawęSniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoSu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłuSnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami
podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoSa”. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie moSe być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilSona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
JeSeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy
odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawęSnikach naleSy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powySej górnej krawędzi krawęSnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleSy układać
w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleSy zalać
zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty naleSy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleSy tak układać, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.
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Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się
przy uSyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów
dostosować naleSy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach
nie powinna być większa niS 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty
lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, naleSy pokryć warstwą piasku grubości
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek naleSy zwilSyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań InSynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleSy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleSy wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021
[3].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleSy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
uSyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie kątów prostych w naroSach elementów wykonuje się przez przyłoSenie kątownika do
badanego naroSa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych naleSy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg
pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoSa
Sprawdzenie podłoSa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ? 1 cm,
- o szerokości powySej 3 m: ? 2 cm,
- szerokości koryta: ? 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadkow poprzecznych i podłuSnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5. 3 niniejszej OST.
Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ? 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleSy w następujący sposób: na kaSde 200 m2
chodnika z płyt betonowych naleSy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki
oraz
sprawdzić układ płyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać naleSy łatą co najmniej raz na kaSde 150 do 300 m2
ułoSonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niS co 50 m chodnika.
Dopuszczalny
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuSnego
Sprawdzenie profilu podłuSnego przeprowadzać naleSy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niS co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ? 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleSy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
kaSde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niS co 50 m.
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Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin naleSy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
wzdłuS spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin naleSy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kaSde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InSyniera,
jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ułoSenie płyt,
- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
ST-01.09
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych realizowanych w
ramach w/w przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoSliwiające wykonanie
wszystkich robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoSeniem następnej warstwy
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
YZkationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
YZkationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
2.4. ZuSycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuSycie emulsji kationowej do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Dokładne zuSycie powinno być ustalone w zaleSności od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniSenia jego
jakości.
Lepiszcze naleSy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaSonych w urządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Selbetowych przy spełnieniu
tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję moSna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naleSy stosować zbiornika walcowego leSącego, ze względu na tworzenie się na duSej
powierzchni cieczy „koSucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleSy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
YZszczotek mechanicznych, zaleca się uSycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuSyć do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadać miękkie elementy czyszczące i słuSyć do zamiatania. Zaleca się uSywanie szczotek
wyposaSonych w urządzenia odpylające,
YZspręSarek,
YZzbiorników z wodą,
YZszczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleSy uSywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna
być wyposaSona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie
następujących parametrów:
YZtemperatury rozkładanego lepiszcza,
YZciśnienia lepiszcza w kolektorze,
YZobrotów pompy dozującej lepiszcze,
YZprędkości poruszania się skrapiarki,
YZwysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
YZdozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moSliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją \Z10% od ilości załoSonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Emulsja moSe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Se nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niS 1 m3, a kaSda przegroda
powinna mieć wykroje w dnie umoSliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać
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resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
przy uSyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno
dostępnych naleSy uSywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uSyciu spręSonego
powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
JeSeli do czyszczenia warstwy była uSywana woda, to skropienie lepiszczem moSe nastąpić
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moSe
być wilgotna.
91
Skropienie warstwy moSe rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej
oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uSyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węSa z dyszą rozpryskową).
Temperatury emulsji powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40 oC. W razie potrzeby
emulsję naleSy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny
dla umoSliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleSności od
rodzaju uSytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułoSeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch
budowlany.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości
lepiszcza w zaleSności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Se Wykonawca powinien
kontrolować dla kaSdej dostawy właściwości emulsji – lepkość wg EmA-94 [5].
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuSycia lepiszcza
NaleSy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej powierzchni,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
YZmechaniczne oczyszczenie kaSdej niSej połoSonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodą lub uSyciem spręSonego powietrza,
YZręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
YZdostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
YZpodgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
YZskropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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ST - 01.07
WARSTWA PODSYPKOWA
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem warstwy podsypkowej w związku z inwestycją wymienioną w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw podsypkowych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
YZpiaski,
2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spełniać warunek zagęszczalności,
określony zaleSnością:
U
d
d
\Z\Z60
10
5
gdzie:
U - wskaźnik róSnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw podsypkowych powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
JeSeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. PodłoSe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 pkt 3.
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3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się
moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
YZrówniarek,
YZwalców statycznych,
YZpłyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 pkt 4.
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa moSna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
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zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoSe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w ST -03.00 „Roboty ziemne ” pkt 5.
Warstwy podsypkowe powinny być wytyczone w sposób umoSliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie
palików lub szpilek powinno umoSliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niS co 10 m.
5.3. WBUDOWANIE I ZAG ĘSZCZANIE KRUSZYWA
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uSyciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoSonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
JeSeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy podsypkowej o
grubości powySej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleSy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie
układania kaSdej następnej warstwy moSe nastąpić po odbiorze przez InSyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleSy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleSy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleSy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłuSnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku naleSy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłuSnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieSąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aS do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleSy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik zagęszczenia
naleSy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemoSliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia naleSy oprzeć na metodzie obciąSeń płytowych. NaleSy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wySsza od
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wilgotności optymalnej, kruszywo naleSy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotność kruszywa jest niSsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleSy zwilSyć określoną
ilością wody i równomiernie wymieszać
5.4. UTRZYMANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ
Podsypkę piaskową wykonać naleSy w proporcji l: 4 zgodnie z KPED. Warstwa podsypkowej
po wykonaniu, a przed ułoSeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąSa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InSynierowi. Badania te powinny obejmować
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. CZĘSTOTLIWO ŚĆ ORAZ ZAKRES BADA Ń I POMIARÓW
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia warstwy podsypkowej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
L
p.
Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km
2 Równość podłuSna co 20 m na kaSdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w
planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaSdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niS raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niS raz na 2000 m2
8 Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niS raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleSy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.3.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY
Szerokość warstwy nie moSe się róSnić od szerokości projektowanej o więcej niS +10cm, -5 cm.
6.3.3. RÓWNOŚĆ WARSTWY
Nierówności podłuSne warstwy podsypkowej naleSy mierzyć4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleSy mierzyć4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją \Z0,5%.
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6.3.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
RóSnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. GRUBOŚĆ WARSTWY
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm. JeSeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
naleSy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej
10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wySej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.7. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypkowej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1.
JeSeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleSy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje
YZprace pomiarowe,
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YZdostarczenie i rozłoSenie na uprzednio przygotowanym podłoSu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
YZwyrównanie ułoSonej warstwy do wymaganego profilu,
YZzagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
YZutrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-
17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-
02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoSa przez obciąSenie płytą
7. BN-68/8931-
04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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ST - 01.08
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ,STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w
związku z inwestycją wymienioną w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
– Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
– Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn Swiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW
2.3.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leSeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moSe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie moSe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.
Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne
Kruszywa
łamane
śuSel
Badania
właściwości Podbudowa według
zasa
dnicza
pomoc
-nicza
zasad
-
nicza
pomo
cnicza
zasad
-
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nicza
pomoc
-nicza
1 Zawartość ziarn
mniejszych niS 0,075
mm, % (m/m)
od 2
do
10
od 2
do 12
od 2
do
10
od 2
do 12
od 2
do 10
od 2
do 12
PN-B-06714-
15
2 Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej niS 5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-
15
3 Zawartość ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niS
35 45 35 40 - -
PN-B-06714-
16
4 Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m),
nie więcej niS
1
1
1
1
1
1 PN-B-04481
5 Wskaźnik piaskowy po
pięcio-krotnym
zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481,
%
od
30
do
70
od 30
do 70
od
30
do
70
od 30
do 70
-
-
BN-64/8931-
01
6 Ścieralność w bębnie
Los Angeles
a) ścieralność całkowita
po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niS
b) ścieralność częściowa
po 1/5 pełnej liczby
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obrotów, nie więcej niS
35
30
45
40
35
30
50
35
40
30
50
35
PN-B-06714-
42
7 Nasiąkliwość, %(m/m),
nie więcej niS 2,5 4 3 5 6 8
PN-B-06714-
18
8 Mrozoodporność,
ubytek masy po 25
cyklach zamraSa-
nia, %(m/m), nie więcej
niS
5
10
5
10
5
10
PN-B-06714-
19
9
Rozpad krzemianowy i
Sela-
zawy łącznie, % (m/m),
nie więcej niS
-
-
-
-
1
3
PN-B-06714-
37
PN-B-06714-
39
10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie
więcej niS
1
1
1
1
2
4
PN-B-06714-
28
11 Wskaźnik nośności wnoś
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niS:
a) przy zagęszczeniu IS
\Z1,00
b) przy zagęszczeniu IS
\Z1,03
80
120
60
-
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80
120
60
-
80
120
60
-
PN-S-06102
2.3.3. WODA
NaleSy stosować wodę wg PN-B-32250.
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3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaSonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Kruszywa moSna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
Podbudowa powinna być ułoSona na podłoSu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleSy sprawdzić wzorem:
d
D
85
15 \Z5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoSa, w milimetrach.
JeSeli warunek (1) nie moSe być spełniony, naleSy na podłoSu ułoSyć warstwę odcinającą.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez InSyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoSliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niS co 10 m.
5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleSy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. WBUDOWYWANIE I ZAG ĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie moSe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoSona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeSeli podbudowa
składa się z więcej niS jednej warstwy kruszywa, to kaSda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
kaSdej następnej warstwy moSe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InSyniera.
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeSeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niSsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilSona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wySsza od optymalnej
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o 10% jej wartości, mieszankę naleSy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoSeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. JeSeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InSyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąSa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InSynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. UZIARNIENIE MIESZANKI
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleSy
pobierać w sposób losowy, z rozłoSonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieSąco przekazywane InSynierowi.
6.3.2. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleSy określić według
PN-B-06714-17.
6.3.3. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY
Zagęszczenie kaSdej warstwy powinno odbywać się aS do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleSy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoSliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
naleSy oprzeć na metodzie obciąSeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niS raz na 5000 m2, lub
według zaleceń InSyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleSy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaSdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
1
2
E
E
\Z2,2
6.3.4. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.3.2.Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
InSyniera.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 1 raz
2 Równość podłuSna w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą
3 Równość poprzeczna 1 raz
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz
5 Rzędne wysokościowe co 10 m
6 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach
Przed odbiorem:
w 3 punktach
7 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręSyste
co najmniej w dwóch przekrojach
co najmniej w dwóch punktach
6.4.2. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY
Szerokość podbudowy nie moSe róSnić się od szerokości projektowanej o więcej niS +10 cm, -5 cm.
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6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY
Nierówności podłuSne podbudowy naleSy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleSy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
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 \Z0,5 %.
6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY
RóSnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOśA
Oś podbudowy w planie nie moSe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niS \
5 cm.
6.4.7. GRUBOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOśA
Grubość podbudowy nie moSe się róSnić od grubości projektowanej o więcej niS:
- dla podbudowy zasadniczej \Z10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY
– moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 3,
– ugięcie spręSyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa
o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym
Wskaźnik
zagęszczeni
a IS nie
mniejszy niS
Maksymalne ugięcie
spręSyste pod kołem, mm
Minimalny moduł
odkształ-cenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm,
MPa
niS, % 40 kN 50 kN od
pierwszego
obciąSenia E1
od
drugiego
obciąSenia
E2
60
80
120
1,0
1,0
1,03
1,40
1,25
1,10
1,60
1,40
1,20
60
80
100
120
140
180
6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY
6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
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punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
JeSeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niS 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wySej leSącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoSenie
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InSyniera, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wySej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY
JeSeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InSyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniSenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InSyniera, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
YZprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
YZoznakowanie robót,
YZsprawdzenie i ewentualną naprawę podłoSa,
YZprzygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
YZdostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
YZrozłoSenie mieszanki,
YZzagęszczenie rozłoSonej mieszanki,
YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
YZutrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 śuSel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mi
111
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ST - 01.09
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w związku z inwestycją wymienioną w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
– Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
– Beton asfaltowy (BA) – wbudowana mieszanka mineralno- asfaltowa spełniająca wymagania
wobec betonu asfaltowego.
– PodłoSe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoSenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania, podano w ST S-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. ASFALT
NaleSy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
Rodzaje stosowanych asfaltów w zaleSności od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
2.3. ASFALT UPŁYNNIONY
NaleSy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
2.4. WYPEŁNIACZ
NaleSy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego.
Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
2.5. KRUSZYWO
W zaleSności od kategorii ruchu naleSy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Zawartość piasku
łamanego w MM do podbudowy obciąSonej ruchem od KR3 do KR6 powinna wynosić co najmniej tyle,
ile wynosi zawartość piasku naturalnego. Zawartość wypełniacza wapiennego w mieszance MMA do
podbudowy obciąSonej ruchem od KR3 do KR6 powinna wynosić co najmniej tyle, ile zawartość pyłów z
odpylania w otaczarce.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2
1 Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z suowca skalnego
oraz sztucznego (SuSle), wg PN-B-11112:1996
kl. I, II, III
gat. 1, 2
2 świr i mieszanka kl. I,II
3 Grys i Swir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg PN-S-96025:2000, załącznik G
kl. I, II, III
gat. 1, 2
4 Piasek gat. 1, 2
5 Destrukt wg PN-S-96025:2000 2.1.1
6 Wypełniacz mineralny
Pyły z odpylania w otaczarce, popioły lotne
PN-61/S-96504
2.1.1
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50
Pomiędzy kruszywem a asfaltem powinno być wystarczające powinowactwo. W przypadku, gdy
przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczana zgodnie z PN-84/B-06714.22, jest mniejsza niS 80%,
względnie, gdy spadek stabilności wg metody Marshalla, a przechowywanych 48h w wodzie o temp. 60\C
(a następnie wysuszonych) przekracza 10%, do MMA powinien być stosowany środek zwiększający
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przyczepność.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się
moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
– wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
– układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
– skrapiarek,
– walców stalowych gładkich lekkich i średnich,
– walców ogumionych cięSkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
– samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.2.1. ASFALT
Asfalt naleSy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2.2. WYPEŁNIACZ

Wypełniacz luzem naleSy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umoSliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moSna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. KRUSZYWO
Kruszywo moSna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. MIESZANKA BETONU ASFALTOWEGO
Mieszankę betonu asfaltowego naleSy przewozić pojazdami samowyładowczymi pod przykryciem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WARSTWY
PODBUDOWY
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InSynierem, Wykonawca dostarczy
InSynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InSyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
– doborze składników mieszanki,
– doborze optymalnej ilości asfaltu,
– określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoSeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.Tablica 2. Rzędne krzywych
granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM oraz orientacyjne zawartości asfaltu.
Rozpatrywać naleSy wyłącznie kategorię ruchu KR1-KR2.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2
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5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce (zespół maszyn i urządzeń do dozowania,
podgrzewania i wymieszania składników oraz do przechowywania mieszanki).
Dozowanie składników MMA w otaczarkach, w tym takSe wstępne, powinno być zautomatyzowane
i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być
okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleSności od temperatury.
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników) nie
powinny być większe od \Z2 %.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją \Z5o C. Temperatura asfaltu w zbiorniku
roboczym oraz wytwarzanej MMA powinna być stała.
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
– dla D 50 145o C - 165o C
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– dla D 70 140o C - 160o C.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
– z D 50 130o C - 170o C
– z D 70 125o C - 165o C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z BA
Rozpatrywać naleSy wyłącznie kategorię ruchu KR 1lub KR 2.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna
być wySsza o więcej niS 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
MMA z dodatkiem destruktu powinna być wytwarzana w otaczarce specjalnie do tego
przystosowanej.
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoSe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, bez
kolein, czyste, suche, ustabilizowane i nośne. Oznakowanie poziome powinno być usunięte. Powierzchnia
podłoSa powinna być chropowata. Rzędne wysokościowe podłoSa oraz urządzeń usytuowanych w
nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją.
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Przed rozłoSeniem warstwy asfaltowej, podłoSe naleSy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub topliwa
taśmą asfaltową, lub podobnym materiałem uszczelniającym.
5.5. POŁĄCZENIE MI ĘDZYWARSTWOWE
Podbudowę z betonu asfaltowego naleSy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
ułoSeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,
w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
– 8 h przy ilości powySej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
– 2 h przy ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
– 0,5h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego
5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Podbudowa z betonu asfaltowego moSe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była
nie niSsza od 0o C.
5.7. ZARÓB PRÓBNY
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności InSyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności naleSy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę
mieszanki mineralnej naleSy pobrać po opróSnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleSy wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w
mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy4.
Tablica 4. Odchyłki zawartości składników MMA
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Wbudowywana MMA powinna być przebadana, a jej właściwości powinny być zgodne z receptą i co
najmniej takie, jak podano w tablicy 3. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana w
sprzyjających warunkach atmosferycznych, a temperatura w ciągu doby nie powinna być niSsza od +5ºC.
Nie dopuszcza się wykonywania warstwy asfaltowej podczas opadów atmosferycznych i przy silnym
wietrze (v>16m/s).
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niSsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
MMA powinna być wbudowywana układarką wyposaSoną w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Układana MMA powinna być
równomiernie zagęszczana wystarczająco cięSkimi walcami. Wartość wskoźnika zagęszczenia powinna
wynosić 98%.
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Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niS:
– dla asfaltu D 50 125o C,
– dla asfaltu D 70 115o C.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, powinny być
równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.
Złącze podłuSne układanej następnej warstwy, np. wiąSącej, powinno być przesunięte o co najmniej
15 cm względem złącza podłuSnego podbudowy.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badań
InSynierowi do akceptacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. CZĘSTOTLIWO ŚĆ ORAZ ZAKRES BADA Ń I POMIARÓW
Badania MMA powinny być przeprowadzane przed i w czasie ich wbudowywania zgodnie z tablicą
5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań MMA
Lp.
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej
1 Dozowanie składników Dozór ciągły
2 Temperatura składników Co 2h
3 Temperatura i wygląd KaSdy pojazd po załadunku, w
czasie rozładunku oraz
wbudowywania.
4 Skład i uziarnienie MMA
produkowanej w:
- otaczarce tradycyjnej
- otaczarce sterowanej
komputerem
Jeden raz dziennie
Dozór ciągły
5 Właściwości próbek jeden raz dziennie
6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleSy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.
6.3.4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ASFALTU
Dla kaSdej cysterny naleSy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIACZA
Na kaSde 100 Mg zuSytego wypełniacza naleSy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA
Z częstotliwością podaną w tablicy 5 naleSy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKŁADNIKÓW MIESZANKI MINERALNOASFALTOWEJ
Pomiar temperatury składników 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 ST.
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6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFAL TOWEJ
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru \Z2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i ST.
6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLĄDU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleSy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI
PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
6.4.1. CZĘSTOTLIWO ŚĆ ORAZ ZAKRES BADA Ń I POMIARÓW
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1km
2 Równość podłuSna warstwy KaSdy pas ruchu planografem lub łatą co
20m
3 Równość poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku o długości 1km
4 Spadki poprzeczne warstwy j.w
5 Rzędne wysokościowe warstwy/
ukształtowanie osi w planie
Wg dokumentacji budowy
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6 Złącza podłuSne i poprzeczne cała długość złącza
6 Brzeg, obramowanie warstwy cała długość
7 Wygląd warstwy Cała powierzchnia
8 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaSdego układanego pasa o
powierzchni do 3000m2
9 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
10 Grubość warstwy jw.
6.4.2. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY
Nierówności podłuSne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być
większe od :
Tab7. Dopuszczalne nierówności warstwy asfaltowej (wymiary w mm)
Lp. Drogi i place Maksymalne dopuszczalne nierówności warstwy
ścieralnej wiąSącej podbudowy
1 Drogi klasy A, S, 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
6.4.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją \Z0,5 %.
6.4.4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją \Z1 cm.
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6.4.5. GRUBOŚĆ PODBUDOWY
Grubość podbudowy powinna być sprawdzana co 25m i zgodna z grubością projektową, z tolerancją
\10 %.
6.4.6. ZŁĄCZA PODŁUśNE I POPRZECZNE
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
6.4.7. KRAWĘDZIE PODBUDOWY
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.8. WYGLĄD PODBUDOWY
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących
się i spękanych.
6.4.9. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY I WOLNA PRZESTRZE Ń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InSyniera,
jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– dostarczenie materiałów,
– wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
– posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
– rozłoSenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
– obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 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-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
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9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
121
10.2. INNE DOKUMENTY
– Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
– Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
– WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Swirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych
– Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciąSeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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ST – 01.10
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej,
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niS 6 MPa i nie większej niS 9 MPa,
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu
procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. CEMENT
NaleSy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
Za zgodą InSyniera moSna stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. Właściwości Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niS:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
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2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niS:
32,5
3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niS: \Z10
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuSszy od trzech miesięcy, moSna
go stosować za zgodą InSyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaSą jego przydatność do
robót.
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2.3. KRUSZYWO
Do wykonania mieszanki chudego betonu naleSy stosować:
YZSwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
YZpiasek wg PN-B-11113 [16],
YZkruszywo łamane wg PN-B-11112 [15],
YZkruszywo SuSlowe z SuSla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w
tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuSyciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartości graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu według
PN-S-96013 [22]
Sito o boku oczka
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kwadratowego (mm)
Przechodzi przez sito
(%)
Przechodzi przez sito
(%)
63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
-
100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5
100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3.
Kruszywo SuSlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-
06714-37 [12] i Selazawy według PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagani
a
Badania według
1 Zawartość pyłów mineralnych poniSej 0,063
mm, %, nie więcej niS:
4 PN-B-06714-13
[5]
2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niS:
barwa
wzorcowa
PN-B-06714-26
[10]
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niS:
0,5 PN-B-06714-12
[4]
4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach w metodzie bezpośredniej, %, nie
więcej niS:
10 PN-B-06714-19
[9]
5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od
2 mm, %, nie więcej niS:
5 PN-B-06714-18
[8]
6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie
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więcej niS:
30 PN-B-06714-16
[7]
7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu
na SO3, %, nie więcej niS:
1 PN-B-06714-28
[11]
8 Odporność na rozpad krzemianowy i
Selazawy 1)
całkowita PN-B-06714-
37[12]
PN-B-06714-
39[13]
1) dotyczy kruszywa SuSlowego.
2.4. WODA
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
podbudowy naleSy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań
laboratoryjnych moSna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł,
nie moSe być uSyta do momentu jej przebadania zgodnie z wySej podaną normą.
2.5. CHUDY BETON
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7
dniach, MPa
od 3,5 do 5,5 PN-S-96013
[22]
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28
dniach, MPa
od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
[22]
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niS: 7 PN-B-06250 [3]
4 Mrozoodporność, zmniejszenie
wytrzymałości, %, nie więcej niS:
30 PN-S-96014
[23]
2.5.2. Skład chudego betonu
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości
określonych w tablicy 4.
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczać 130 kg/m3.
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duSy cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej
wartości.
2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19],
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1 i 2
oraz w tablicy 3),
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22],
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3],
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23].
2.6. MATERIAŁY DO PIELĘGNACJI PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
YZemulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
YZasfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
YZpreparaty powłokowe wg aprobat technicznych,
YZfolie z tworzyw sztucznych,
YZwłóknina wg PN-P-01715 [21].
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA PODBUDÓW Z CHUDEGO BETONU
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać
się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
YZwytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna
być wyposaSona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące
następujące tolerancje dozowania, wyraSone w stosunku do masy poszczególnych składników:
kruszywo \Z3%, cement \Z0,5%, woda \Z2%. InSynier moSe dopuścić objętościowe dozowanie
wody,
YZprzewoźnych zbiorników na wodę,
YZukładarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
YZwalców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania
YZzagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
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4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
naleSy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moSna przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo moSna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Woda moSe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Podbudowa z chudego betonu nie moSe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadła poniSej 5oC oraz wtedy, gdy podłoSe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleSy
rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeSeli prognozy meteorologiczne wskazują na moSliwy
spadek temperatury poniSej 2oC w czasie najbliSszych 7 dni.
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoSe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoSa” lub OST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowę z chudego betonu naleSy układać na wilgotnym podłoSu.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z
wymaganiami OST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”.
JeSeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy naleSy ustawić na podłoSu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie
krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać
grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn
uSytych do wykonania warstwy podbudowy.
5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności
optymalnej naleSy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.5. WBUDOWYWANIE I ZAG ĘSZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moSe odbywać się tylko w
wyjątkowych wypadkach, określonych w SST, za zgodą InSyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy moSna
przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
InSyniera.
Natychmiast po rozłoSeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleSy rozpocząć jej zagęszczanie.
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się
pasami podłuSnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niSej połoSonej krawędzi i przesuwać
się pasami podłuSnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wySej połoSonej krawędzi podbudowy.
Pojawiające się w czasie wałowania zaniSenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną
głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
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wygląd.
Zagęszczanie naleSy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niS
1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duSego, II-ga
metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania
cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
5.6. SPOINY ROBOCZE
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moSliwości unikać podłuSnych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, naleSy pionową krawędź wykonanego pasa zwilSyć wodą. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułoSonej i zagęszczonej mieszance, naleSy wcześniej obciąć
pionową krawędź. Po zwilSeniu jej wodą naleSy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny
sposób naleSy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia
pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance moSna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy,
nie przekracza 60 minut.
JeSeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuSnej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.
5.7. NACINANIE SZCZELIN
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około
35% jej grubości.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg
tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu,
wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleSy
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niS od 1,5 do 1,0.
5.8. PIELĘGNACJA PODBUDOWY
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych
w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uSycia przez InSyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoSoną na zakład co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być
zastosowane po uzyskaniu akceptacji InSyniera.
Nie naleSy dopuszczać Sadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moSe odbywać się wyłącznie za zgodą
InSyniera.
5.9. ODCINEK PRÓBNY
JeSeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
YZstwierdzenia czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i
zagęszczania jest właściwy,
YZokreślenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,
YZokreślenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
podbudowy.
Do takiej próby Wykonawca powinien uSyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy.
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie
powinna być mniejsza niS 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InSyniera.
Wykonawca moSe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez InSyniera.
5.10. UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoSeniem następnej warstwy, powinna być chroniona
przed uszkodzeniami. JeSeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InSyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieSących napraw podbudowy,
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uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i
mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeSeli wystąpi moSliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą
mieszanki mineralno-asfaltowej.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InSynierowi w celu
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt
2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w
czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne
ilości badań
na dziennej
działce
roboczej
Maksymalna
po-
wierzchnia
podbu-
dowy na
jedno badanie
1
2
3
4
Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubość podbudowy
2
600 m2
5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt
2.3
Dla kaSdej partii kruszywa
i przy kaSdej zmianie
kruszywa
6 Wytrzymałość na ściskanie
po 7 dniach
po 28 dniach
3 próbki
3 próbki
400 m2
7 Badanie cementu dla kaSdej partii
8 Badanie wody dla kaSdego wątpliwego
źródła
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych
10 Mrozoodporność i na zlecenie InSyniera
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6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w
projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niS 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2]
(metoda II).
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do badań naleSy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie naleSy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,
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tablica 2.
6.3.5. Grubość warstwy podbudowy
Grubość warstwy naleSy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie
moSe róSnić się od grubości projektowanej o więcej niS \Z1 cm.
6.3.6. Badania kruszywa
Właściwości kruszywa naleSy badać przy kaSdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaSdej partii.
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0
cm. Próbki do badań naleSy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeSo rozłoSonej warstwie.
Próbki w ilości 6 sztuk naleSy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy
próbki naleSy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na
ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu
Dla kaSdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2
tablica 1.
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych naleSy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19].
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normą PN-B-06250 [3].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z
CHUDEGO BETONU
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
133
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
betonu
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłuSna w sposób ciągły planografem albo
co 20 m łatą na kaSdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych
co
6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niS
raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleSy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moSe róSnić się od szerokości projektowanej o więcej niS +10 cm, -
5 cm.
Na jezdniach bez krawęSników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wySej leSącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuSne podbudowy naleSy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [25].
Nierówności poprzeczne podbudowy naleSy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 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 \Z0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóSnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie moSe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niS \Z3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niS \Z5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie moSe róSnić się od grubości projektowanej o więcej niS:
- dla podbudowy zasadniczej \Z1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InSyniera,
jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
YZprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
YZoznakowanie robót,
YZdostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
YZdostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
YZrozłoSenie i zagęszczenie mieszanki,
YZewentualne nacinanie szczelin,
YZpielęgnacja wykonanej warstwy
YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykły
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
siarki metodą bromową
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
Selazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; Swir 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 powszechnego uSytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
SuSla wielkopiecowego kawałkowego
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych
i uSytkowych oraz metod badań
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22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
Wymagania i badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
10.2. INNE DOKUMENTY
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM
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ST - 01.11
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoSa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem w związku z realizacją w/w inwestycji .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem ulepszonego podłoSa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoSa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
– Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
– Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równieS
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilościach.
– Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
– Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania
cementu.
– PodłoSe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST S-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. CEMENT
NaleSy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Lp. Właściwości Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niS:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
16
16
16
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niS:
32,5
3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
60
12
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niS 10
Badania cementu naleSy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuSszy od trzech miesięcy, moSna go
stosować za zgodą InSyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaSą jego przydatność do robót.
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2.3. GRUNTY
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleSy ocenić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoSa z gruntów stabilizowanych cementem naleSy
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt moSna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykaSą, Se wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niS:
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,
% (m/m), powySej
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,
% (m/m), powySej
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
poniSej
100
85
50
20
PN-B-04481
2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niS: 40 PN-B-04481
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej
niS:
15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie
więcej niS:
2 PN-B-04481
6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
% (m/m), nie więcej niS:
1 PN-B-06714-28
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
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Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoSa pod warunkiem uSycia
specjalnych maszyn, umoSliwiających ich rozdrobnienia i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uSycie
gruntów o:
YZwskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
YZzawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
YZzawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niS 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. KRUSZYWA
Do stabilizacji cementem moSna stosować piaski, mieszanki i Swiry albo mieszankę tych
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo moSna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykaSą, Se wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, % nie
mniej niS:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,
%, nie więcej niS:
30
15
PN-B-06714-15
2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niS:
wzorcowa PN-B-06714-26
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niS:
0,5 PN-B-06714-12
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4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na
SO3,%, poniSej:
1 PN-B-06714-28
JeSeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róSnych rodzajów
kruszyw.
2.5. WODA
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych moSna
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moSe być uSyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wySej podaną normą lub do momentu porównania wyników
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą
wodociągową. Brak róSnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. DODATKI ULEPSZAJĄCE
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące
dodatki ulepszające:
YZwapno wg PN-B-30020,
YZpopioły lotne wg PN-S-96035 ,
YZchlorek wapniowy wg PN-C-84127.
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Za zgodą InSyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
W zaleSności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w
tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych
warstw podbudowy i ulepszonego podłoSa
Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej
Wytrzymałość na
ściskanie próbek
nasyconych wodą (MPa)
Wskaźnik
mrozoodporności
po 7
dniach
po 28
dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
podbudowa pomocnicza dla KR2 do
KR6
1,6 ÷2,2 2,5÷5,0 0,7
2 Górna część warstwy ulepszonego
podłoSa gruntowego o grubości co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub
górna część warstwy ulepszenia
słabego podłoSa z gruntów
wątpliwych oraz wysadzinowych
1,0÷1,6
1,5÷2,5
0,6
3 Dolna część warstwy ulepszonego
podłoSa gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni
na podłoSu z gruntów wątpliwych i
wysadzinowych
-
0,5÷1,5
0,6
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoSa
stabilizowanego cementem powinien wykazać się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-cementowych w mieszarkach:
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YZmieszarek stacjonarnych,
YZukładarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
YZwalców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
YZzagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu:
YZmieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z cementem,
YZspycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
YZcięSkich szablonów do wyprofilowania warstwy,
YZrozsypywarek wyposaSonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do
rozsypywania spoiw,
YZprzewoźnych zbiorników na wodę, wyposaSonych w urządzenia do równomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
YZwalców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
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YZzagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankę kruszywowo-cementową moSna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”” pkt 5.
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moSe być wykonywana wtedy,
gdy podłoSe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleSy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jeSeli prognozy meteorologiczne wskazują na moSliwy spadek temperatury poniSej
5oC w czasie najbliSszych 7 dni.
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoSe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST S-01.03 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoSa”.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoSa
powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez InSyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoSliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niS co 10 m.
JeSeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy naleSy ustawić na podłoSu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one
ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna
odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezagęszczonym.
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem
oddziaływania maszyn uSytych do wykonania warstwy.
5.4. SKŁAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ I CEMENTOWOKRUSZYWOWEJ
Zawartość cementu w mieszance nie moSe przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca
się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawartości cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego
podłoSa
Lp.
Kategoria
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa
zasadnicza
podbudowa
pomocnicza
Ulepszone
podłoSe
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
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Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi
w tablicy 4.
5.5. STABILIZACJA METOD Ą MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moSna uSyć specjalistycznych mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu naleSy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uSyciu beczkowozów
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą moSna dodawać do gruntu
dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
JeSeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niS 10%
jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleSy dodać i przemieszać z gruntem dodatki
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uSycie jest przewidziane w tejSe recepcie.
Cement naleSy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy uSyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez InSyniera.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę naleSy zwrócić na
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm,
przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem naleSy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeSeli jej
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niS 20%, naleSy dodać odpowiednią ilość wody i
mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moSe
róSnić się od wilgotności optymalnej o więcej niS +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłoSenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie
powinien być dłuSszy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania naleSy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuSnych. Do
tego celu naleSy uSyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłuSne, układane kaSdorazowo na
odcinku roboczym. Od uSycia prowadnic moSna odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InSyniera.
Po wyprofilowaniu naleSy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleSy
przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.
5.6. STABILIZACJA METOD Ą MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaSona w urządzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InSyniera po wstępnych próbach. W
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieSąco
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20%
jej wartości.
Przed ułoSeniem mieszanki naleSy ustawić prowadnice i podłoSe zwilSyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłuSnych i poprzecznych. Przy uSyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleSy wykorzystać
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uSycia prowadnic moSna
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody
InSyniera. Po wyprofilowaniu naleSy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.7. GRUBOŚĆ WARSTWY
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać:
YZ15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,
YZ18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,
YZ22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
JeSeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację
naleSy wykonywać w dwóch warstwach.
JeSeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniSej
połoSona warstwa moSe być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy leSące wySej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w
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mieszarkach stacjonarnych.
5.8. ZAGĘSZCZANIE
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naleSy prowadzić przy
uSyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoSa o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłuSnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi
jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niSej
połoSonej krawędzi i przesuwać pasami podłuSnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wySej
połoSonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniSenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niS w ciągu 5 godzin, licząc od momentu
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.
Zagęszczanie naleSy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.
Specjalną uwagę naleSy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych
podłuSnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt
Wykonawcy.
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5.9. SPOINY ROBOCZE
W miarę moSliwości naleSy unikać podłuSnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na całej szerokości.
Jeśli jest to niemoSliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa naleSy pionową krawędź wykonanego pasa zwilSyć wodą. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w ułoSonej i zagęszczonej mieszance, naleSy niezwłocznie obciąć pionową krawędź.
Po zwilSeniu jej wodą naleSy wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleSy wykonać poprzeczną
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej
mieszance moSna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
JeSeli w niSej połoSonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leSącej wySej
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuSnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
5.10. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uSycia przez InSyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoSoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InSyniera.
Nie naleSy dopuszczać Sadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moSe odbywać się wyłącznie za zgodą
InSyniera.
5.11. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODŁOśA
Ulepszone podłoSe po wykonaniu, a przed ułoSeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. JeSeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InSyniera,
gotową podbudowę lub ulepszone podłoSe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoSa obciąSa Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieSących napraw podbudowy lub
ulepszonego podłoSa uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeSeli wystąpi moSliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoSa.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą
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nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób
zaakceptowany przez InSyniera.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InSynierowi w celu akceptacji.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoSa
stabilizowanych cementem podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej
Max.powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego podłoSa
przypadająca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)
5 Zagęszczenie warstwy
6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoSa 3 400 m2
7 Wytrzymałość na ściskanie
YZ7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
6 próbek
400 m2
8 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach
wątpliwych
9 Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy
kaSdej zmianie
10 Badanie wody dla kaSdego wątpliwego źródła
11 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla kaSdej partii i przy kaSdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
6.3.2. UZIARNIENIE GRUNTU LUB KRUSZYWA
Próbki do badań naleSy pobierać z mieszarek lub z podłoSa przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.3. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI GRUNTU LUB KRUSZYWA ZE SPOIWAMI
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
6.3.4. ROZDROBNIENIE GRUNTU
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co
najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.3.5. JEDNORODNOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ WYMIESZANIA
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy
ulepszonego podłoSa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po
zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.3.6. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
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6.3.7. GRUBOŚĆ WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOśA
Grubość warstwy naleSy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie moSe róSnić się od projektowanej o więcej niS \Z1 cm.
6.3.8. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm.
Próbki do badań naleSy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoSonej przed jej
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zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk naleSy formować i przechowywać zgodnie z normami
dotyczącymi stabilizacji cementem. Trzy próbki naleSy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w ST.
6.3.9. MROZOODPORNOŚĆ
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek
poddawanych cyklom zamraSania i odmraSania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoSa.
6.3.10. BADANIE SPOIWA
Dla kaSdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST
dotyczących warstw ulepszonego podłoSa.
6.3.11. BADANIE WODY
W przypadkach wątpliwych naleSy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU LUB KRUSZYWA
Właściwości gruntu lub kruszywa naleSy badać przy kaSdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ULEPSZONEGO PODŁOśA STABILIZOWANYCH
CEMENTEM
6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje
tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego
podłoSa stabilizowanych spoiwami
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1 Szerokość 10 razy na 1 km
2 Równość podłuSna w sposób ciągły planografem albo
co 20 m łatą na kaSdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*)
7 Grubość podbudowy i ulepszonego
podłoSa
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niS
raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleSy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOśA
Szerokość ulepszonego podłoSa nie moSe róSnić, się od szerokości projektowanej o więcej niS
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęSników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wySej leSącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. RÓWNOŚĆ WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOśA
Nierówności podłuSne warstwy ulepszonego podłoSa naleSy mierzyć 4-metrową łatą lub
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoSa naleSy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoSa.
6.4.4. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoSa powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją \Z0,5 %.
6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
RóSnice pomiędzy rzędnymi wykonanej ulepszonego podłoSa a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. UKSZTAŁTOWANIE OSI WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOśA
Oś ulepszonego podłoSa w planie nie moSe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niS \Z5 cm.
6.4.7. GRUBOŚĆ WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOśA
Grubość warstwy ulepszonego podłoSa nie moSe róSnić się od grubości projektowanej o
więcej niS:
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- dla podbudowy zasadniczej \Z10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoSa +10%, -15%.
6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
ULEPSZONEGO PODŁOśA
6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE ULEPSZONEGO PODŁOśA
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JeSeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłoSu stwierdzi się, Se odchylenia
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InSyniera.
JeSeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoSa jest mniejsza od szerokości
projektowanej o więcej niS 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wySej leSącym, to Wykonawca
powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoSe przez zerwanie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt.
6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ ULEPSZONEGO PODŁOśA
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę ulepszonego podłoSa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. NIEWŁAŚCIWA WYTRZYMAŁOŚĆ ULEPSZONEGO PODŁOśA
JeSeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla
ulepszonego podłoSa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej ulepszonego podłoSa z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InSyniera, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoSa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-cementowa w mieszarkach:
YZprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
YZoznakowanie robót,
YZdostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
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YZdostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
YZrozłoSenie i zagęszczenie mieszanki,
YZpielęgnacja wykonanej warstwy
YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
YZprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
YZoznakowanie robót,
YZspulchnienie gruntu,
YZdostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
YZdostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,
YZwymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
YZzagęszczenie warstwy,
YZpielęgnacja wykonanej warstwy
YZprzeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego
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10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
13. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoSe z gruntu
stabilizowanego cementem
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoSa przez obciąSenie płytą
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
19. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoSa
nawierzchni podatnych
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ST– 01.12
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW Ą
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsianiem trawą terenów przeznaczonych
na trawniki w związku z inwestycją wymienioną w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoSliwiające wykonanie
wszystkich robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
humusowaniem gr. 10 cm z obsianiem trawą terenu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki:
- nie moSe być zagruzowana,
- przerośnięta korzeniami,
- zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róSnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy, w której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
3. SPRZĘT
Nie występuje.
4. TRANSPORT
Dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- prawidłowego uwałowania terenu,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej,
- zakładanie trawników,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.


