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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, związanych z Budową
placu zabaw oraz urządzeniem ścieŜki sportowej.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót
objętych poniŜszymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
•
D - M - 00.00.00 Wymagania ogólne
•
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa
•
D - 04.02.01 Warstwa odsączająca i odcinające
•
D - 04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego
•
D - 05.01.03 Nawierzchnia glinowo – Ŝwirowa
•
D - 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
•
D -08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe
•
Palisada gumowa Flexi -step
•
Uniwersalne obrzeŜa Eko-bord
l .4. Określenia podstawowe
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
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l .4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
l.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
l.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
l.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
l.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
l.4.11. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
l.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania
i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki
dla ruchu:
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych;
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a
podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowę;
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni;
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje
nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub
dwóch warstw;
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;
g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu;
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej
powyŜej;
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody
przedostającej się do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót
z opuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi
i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
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1.4.20. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowe go lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy
w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.
1.4.24. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
słuŜące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kołowego, pieszego.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.26. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.27. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
l .5.l. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.5.2. 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.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(„pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 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, Ŝe jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 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 uciąŜliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie
miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów
i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. 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 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 przełoŜenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 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.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami InŜyniera.
1.5.10. 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
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
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.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 InŜyniera 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 Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia InŜynierowi.
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 Ŝwiru 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 Inspektora Nadzoru.
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru 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 Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Inspektor Nadzoru będzie miał
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji, Inspektor Nadzoru 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 złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem
i niezapłaceniem.
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 Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału,
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru 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
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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,
-wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
InŜynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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-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 nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 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 Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i S ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor
Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorowi
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym
w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które
posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt l i które spełniaj ą wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.
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 Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
a) 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
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 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji i projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości
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 Inspektora Nadzoru,
- 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
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną urnowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
b) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
c) 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 kaŜde Ŝyczenie
Inspektora Nadzoru.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a) - c)
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
e) 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 Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją projektował SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru 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 SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w metrach jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać
waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym
odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w
robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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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 Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 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
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST
i przednimi 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 Inspektor Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
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, Ŝe jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną 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:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
terenu , dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
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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 SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-wartość zuŜytych 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 naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,
a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
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- opłaty/dzierŜawy terenu,
- przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotneg
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

robót

podano

w

SST

D-M-00.00.00

2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier
moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoŜa.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie
moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu
powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych, niŜ co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ
projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w
podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na
głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez
InŜyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa

Autostrad
dróg

korpusu

ekspresowych

Górna warstwa o grubości 1,03
20 cm
Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni podłoŜa 1,00

i Innych dróg
Ruch
Ruch
cięŜki
mniejszy
i
bardzo od cięŜkiego
cięŜki
1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
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Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane
w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
InŜyniera.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoŜa
Lp. Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5

Rzędne
wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
planie *)
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

7

Zagęszczenie,

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
25

wilgotność
podłoŜa

gruntu lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w
planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niŜ ± 3cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych
dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa
od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoŜa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na
odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoŜa,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część
podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.2.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− Ŝwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych:
− miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zaleŜnością:
D 15
≤5
d 85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających
warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością:
U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaźnik róŜnoziarnistości,
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 odsączających i odcinających
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub
odcinającej 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.
PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub
odsączającej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoŜa”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób
umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy
uŜyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
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Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektowaną.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsączającej lub odcinającej o grubości powyŜej 20cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić
po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi
i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej
górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą
lub odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych.
NaleŜy 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 wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub
odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych
dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa
Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone
w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących
geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

cech

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnie
nie badań i
pomiarów

Minimalna
częstotliwość
badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5

Rzędne
wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
planie *)
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
wilgotność kruszywa nie rzadziej niŜ raz na 600 m2

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
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6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej
niŜ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm.

warstwy

i

rzędnymi

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niŜ ± 3cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5cm dla
pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji
projektowej z tolerancją +1cm, -2cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch
warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co
najmniej 10cm, 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 wyŜej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
JeŜeli 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 [6], nie powinna być większa
od 2,2.
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B06714-17 [2]. 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 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i
odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
− utrzymanie warstwy.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z
tłucznia kamiennego.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PNS-96023 [9], są:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według
PN-B-11112 [8]:
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20mm.
InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną
określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
określonymi dla:
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości
1

Klasa II Klasa
III

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 35
więcej niŜ:
40
- w tłuczniu
- w klińcu
30
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niŜ:
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50
50
35

2

3

4

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
więcej niŜ:
2,0
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 3,0
przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

3,0
5,0

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-0671419 [5], % ubytku masy, nie więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 4,0
przeobraŜonych
5,0
b) dla kruszyw ze skał osadowych

10,0
10,0

Odporność
na
działanie
mrozu
według
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie więcej niŜ:
30
nie bada
- w klińcu
nie bada się
- w tłuczniu
się
nie bada
się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa
jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza

Lp. Właściwości

1

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075
mm, odsianych na mokro, % m/m, nie
więcej niŜ:
3
- w tłuczniu
4
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m,
nie
mniej niŜ:
75
- w tłuczniu i w klińcu

2

4
5

65

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej
niŜ:
15
- w tłuczniu i w klińcu

25

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej
niŜ:
15
- w tłuczniu i w klińcu

20

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PNB-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niŜ:
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- w tłuczniu i w klińcu
3

4

0,2

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B06714-16 [3], % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu
40
- w klińcu
nie bada się

0,3

45
nie bada się

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza
wzorcowa
niŜ:

2.4. Woda
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe
być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania
kruszywa grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym,
pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane
ulepszenie podłoŜa.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a
spoistym gruntem podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony
warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem:
D15
d 85

≤ 15

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo
odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa.
Geowłókniny przewidziane do uŜycia pod podbudowę tłuczniową powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemoŜliwiająca
ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podłoŜa gruntowego.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie
zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach.
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 InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia.
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20cm.
Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości,
przy uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
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stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu
kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o
nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek
próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz
sprzętu do rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a
długość nie powinna być mniejsza niŜ 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez InŜyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi
w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w
pkt. 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia
kamiennego
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań

1
2
3

4
5
6
7

Minimalne
ilości badań
na dziennej
działce
roboczej

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych
kruszywie
Zawartość ziaren nieforemnych
kruszywie
Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

w 2

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
na
jedno
badanie (m2)
600

w
6000
i przy kaŜdej zmianie
źródła
pobierania
materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt.
2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz

41

na polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności InŜyniera.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego
Lp.

Wyszczególnienie
pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

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

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubość podbudowy

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

8

Nośność podbudowy

nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2

badań

i Minimalna
pomiarów

częstotliwość

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyŜej leŜącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
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Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 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 ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice 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 moŜe być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm
dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w
tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu
Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)
I

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

II

Pierwotny M E

Wtórny M E

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm,
powinien być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
II

I

odkształcenia M E do pierwotnego modułu odkształcenia M E jest nie większy od 2,2.
II

ME
I

ME

≤

2,2

43

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o
więcej niŜ 5cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną
grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
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
InŜyniera, 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. Koszty poniesie
Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
InŜyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
tłucznia kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie kruszywa,
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni glinowo - Ŝwirowej.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni glinowo - Ŝwirowej.
Nawierzchnię glinowo - Ŝwirową moŜna wykonywać na drogach obciąŜonych
ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa
naturalne.
Nawierzchnię glinowo - Ŝwirową moŜna wykonywać jednowarstwowo lub
dwuwarstwowo i układać na:
− podłoŜu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny dwuwarstwowo,
− podłoŜu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego
lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
− warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłoŜem jest grunt nieprzepuszczalny dwuwarstwowo.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony
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komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub
Ŝwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia glinowo - Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki glinowo - Ŝwirowej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Technologie budowy nawierzchni glinowo - Ŝwirowych.
Parametry dróg i nawierzchni
Dla ciągów glinowo - Ŝwirowych – 2,5 i 1,6m. Zastosować naleŜy
profilowanie nawierzchni ciągów, dostosowując jej konstrukcje do ukształtowania terenu
w ten sposób, by zapewnić najkorzystniejsze dla terenu powierzchniowe odwadnianie
ciągów (jednostronne) i nie występowanie zastoisk wody w okresie opadów. Podobnie
place naleŜy lekko wyprofilować, aby w okresie obfitych opadów moŜliwe było
odwadnianie powierzchniowe (spadek ok. 1,5 - 2 % w kierunku terenów zielonych).
Uwaga: Nie dopuszcza się zmiany Ŝadnych parametrów na gorsze.
Mieszanka glinowo - Ŝwirowa poza zalecaną frakcją ilastą powinna mieć
optymalne uziarnienie kruszywa. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki glinowo - Ŝwirowej powinno spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg
BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary

przechodzi przez sito, % wag.

oczek
nawierzchnia
warstwa dolna nawierzchni
kwadratowyc jednowarstwowa
lub dwuwarstwowej
h sita
warstwa górna nawierzchni
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dwuwarstwowej
mm

a1

b1

a

b

50

-

-

-

100

20

-

-

100

67

12

-

92

88

54

4

86

64

65

30

2

68

47

49

19

0,5

44

26

28

11

0,075

15

8

12

3

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni glinowo - Ŝwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni glinowo - Ŝwirowej
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozkładania, profilowania,
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych
w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
− walców wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię glinowo - Ŝwirową powinno spełniać
wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoŜa”.
PodłoŜe powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez ułoŜenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności
większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w SST D-04.02.01 „Warstwy
odsączające i odcinające”.
5.3. Wykonanie nawierzchni glinowo - Ŝwirowej
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki glinowo - Ŝwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki glinowo - Ŝwirowej, wg wymagań
p. 2.2,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie
z normą PN-B-04481 [1].
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki glinowo - Ŝwirowej
Mieszanka glinowo - Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o
jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy mieszanki
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłoŜu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kaŜdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoŜy gruntowym lub warstwie
odsączającej) od 10 do 16cm.
Mieszanka po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona przejściami walca
statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo
nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie naleŜy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotność mieszanki glinowo - Ŝwirowej w czasie zagęszczania powinna być
równa wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyŜsza o
więcej niŜ 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w sposób
49

zaakceptowany przez InŜyniera, a w przypadku, gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2% - zwilŜyć
określoną ilością wody. Wilgotność moŜna badać dowolną metodą (zaleca się piknometr
polowy lub powietrzny).
JeŜeli nawierzchnię glinowo - Ŝwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to kaŜda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyŜej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni glinowo - Ŝwirowej
Nawierzchnia glinowo - Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być
pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naleŜy dbać, aby była ona
stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeŜdŜana (dogęszczana) przez
samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się
przekładanie ruchu na róŜne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie
wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. JeŜeli mimo tych zabiegów tworzą się
wyboje, uszkodzone miejsca naleŜy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeŜej mieszanki
glinowo - Ŝwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym
ubijakiem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki glinowo - Ŝwirowej i przedstawić wyniki
tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni glinowo –
Ŝwirowej
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni glinowo Ŝwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1

Ukształtowanie osi w planie

co 100 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych

2

Rzędne wysokościowe

co 100 m

3

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

50

4

Równość poprzeczna

10 pomiarów na 1 km

5

Spadki poprzeczne

10 pomiarów na 1 km oraz w
punktach
głównych
łuków
poziomych

6

Szerokość

10 pomiarów na 1 km

7

Grubość

10 pomiarów na 1 km

8

Zagęszczenie

1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niŜ ± 5cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni
projektowanych nie powinno być większe niŜ +1cm i -3cm.

od

rzędnych

6.3.4. Równość nawierzchni
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ -5cm i +10cm.
6.3.7. Grubość warstw
Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w
połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie
powinny przekraczać ± 1cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia naleŜy przeprowadzać na podstawie oceny
wizualnej oraz pomiarów wykonanych, co najmniej w 10 punktach na 1km i porównaniu
zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową.
Pochylenie niwelety dna rowów naleŜy sprawdzać, co 100m. Stwierdzone w
czasie kontroli odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe
niŜ ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia
wód.
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6.5. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni naleŜy badać, co najmniej dwa razy dziennie, z tym,
Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna
wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni moŜna wykonywać dowolną metodą.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
Ŝwirowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni Ŝwirowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego
lub warstwy odsączającej,
− dostarczenie materiałów,
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki Ŝwirowej,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− zagęszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonową kostkę brukową naleŜy zastosować do nawierzchni ciągów pieszych oraz
placów wielofunkcyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością
nie większą niŜ 1,0m.
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1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i
odprowadzające wodę.
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[10] pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt.
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne,
określone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad
powierzchni, krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, - parking i
wjazdy
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, - chodniki
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
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5. wzór (kształt) kostki: typu NOSTALIT zgodny z kształtami określonymi przez
producenta i w dokumentacji projektowej– gr. 6cm i 8cm
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Zaprojektowano kostkę gatunku 1, klasy „50”. Betonowa kostka brukowa
powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
poniŜszymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
− długość i szerokość ± 3,0 mm,
± 5,0 mm,
− grubość
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
− 50 MPa, dla klasy „50”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione
jednocześnie następujące warunki:
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie
zamraŜanych,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie
powinno być większe niŜ 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości:
− 3,5 mm, dla klasy „50”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie
mniej niŜ 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.

Właściwości

Wymagania
gatunek 1

1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
jednorodna w danej jednorodna w danej
− tekstura
partii
partii
− rysy i spękania

niedopuszczalne

niedopuszczalne

− kolor według katalogu jednolity dla danej dopuszczalne
partii
róŜnice w odcieniu
producenta
tego samego koloru
− przebarwienia

2

dopuszczalne
niekontrastowe
przebarwienia
na
pojedynczej kostce

dopuszczalne
kontrastowe
przebarwienia tego
samego koloru na
pojedynczej kostce

− plamy,
zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne wodą

niedopuszczalne

− naloty wapienne

dopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
− dopuszczalna
w 1 kostce

2

2

− dopuszczalna wielkość
(długość i szerokość)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

3

Szczerby i uszkodzenia
i naroŜy
krawędzi
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

4

Uszkodzenia
pionowych

2

2

20 mm x 6 mm

30 mm x 10 mm

− dopuszczalna
w 1 kostce

liczba

krawędzi
liczba

− dopuszczalna wielkość
(długość i głębokość)

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

56

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować krawęŜniki i obrzeŜa z
betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, wg BN-80/6775-03/04 [7]
ObrzeŜa powinny być ustawiane na podsypce piaskowej spełniającej wymagania wg 2.3
b., spełniając wymagania wg SST, D-08.03.01. „Betonowe obrzeŜa chodnikowe” ObrzeŜa
mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. Do
przycinania kostek naleŜy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem
naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać
wymaganiom SST, wymienionym w pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu
zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do
załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi
samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na
jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak
aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym
w dźwig do za- i rozładunku.
ObrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością w
kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna
transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający
wymaganiom właściwej SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacją projektową.
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa
naturalnego gr. 15cm.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeŜy,
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej
kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom SST D-04.04-04.
„Podbudowy z tłuczni kamiennego”
5.5. Obramowanie nawierzchni
Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w pkt. 2.4. ObrzeŜa naleŜy ustawiać przed przystąpieniem do układania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeŜy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3cm, a wymagania dla
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. Podsypkę
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów
wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
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Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą
ciągnięta po prowadnicach, lub obrzeŜach. Grubość podsypki powinna być większa o 1,5
cm od projektowanej.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20m.
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1
oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 2) powinny być zgodne z dokumentacją
przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru układania kostek, InŜynier moŜe
polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce
piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC,
przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o
jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienek) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyŜej powierzchni tych
urządzeń oraz od 5mm do 10mm powyŜej korytek odwodnieniowych.
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
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Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym
wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać
walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy
wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosić od 3mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek
brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek były
równoległe do osi boisk.
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami
wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
− aprobatę techniczną,
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(obrzeŜy),
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− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach,
które budzą wątpliwości InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg SST D-04.01.01.

2

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.04.,
norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

3

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg SST D-08.03.01.

4

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

BieŜąca kontrola w 10
punktach dziennej działki
roboczej: grubości,
spadków i cech
konstrukcyjnych w
porównaniu z
dokumentacją projektową
i specyfikacją

Wg pkt. 5.6;
odchyłki od
projektowanej
grubości ±1
cm

5

Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją
projektową

Sukcesywnie na kaŜdej
działce roboczej

-

b) połoŜenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 25 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunięcie
od osi
projektowanej
do 2 cm

c) rzędne wysokościowe
Co 25m w osi i przy
(pomierzone instrumentem krawędziach oraz we
pomiarowym)
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) równość w profilu
podłuŜnym (wg BN68/8931-04 [9] łatą
czterometrową)

Jw.

Nierówności
do 8 mm

Jw.
e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze

Prześwity
między łatą a
powierzchnią
do 8 mm
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prześwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji)

Jw.

Odchyłki od
dokumentacji
projektowej
do 0,3%

g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw.

Odchyłki od
szerokości
projektowanej
do ±5 cm

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola bieŜąca
i desenia ich ułoŜenia

Wg
dokumentacji
projektowej
lub decyzji
InŜyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego nawierzchni,
krawęŜników, obrzeŜy, ścieków

Wizualne sprawdzenie
jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów
kostek, spękań, plam, deformacji,
wykruszeń, spoin i szczelin

2

Badanie połoŜenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie
w planie
połoŜenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia wg
tab. 2, lp. 5b)

3

Rzędne wysokościowe, równość
podłuŜna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość
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Co 25 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartości
podanych w tab. 2, lp. od 5c do
5g)

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin Wg pkt. 5.5 i 5.7.5
i szczelin w nawierzchni,
pomiędzy krawęŜnikami,
obrzeŜami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „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. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
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− przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie podsypki,
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
− ułoŜenie i ubicie kostek,
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pkt.
5.4 i 5.5.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1.
PN-EN Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań
1338:2004 (U)
2.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
1097-1:2000 odporności na ścieranie (mikro-Deval)

3.

PN-EN 1097
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody
2:2000
oznaczania odporności na rozdrabnianie

4.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
1097-3:2000 gęstości nasypowej i jamistości

5.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4:
1097-4:2002 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

6.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:
1097-5:2001 Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

7.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:
1097-6:2002 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

8.

PNBadania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:
EN1097Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
6:2002/AC:20
04

9.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7:
1097-7:2001 Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna

10.

PN-EN

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8:
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1097-8:2002 Oznaczanie polerowalności kamienia
11.

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
1097-9:2000 odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie
skandynawskie
12.
PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
1097-10
wysokości podciągania wody
13.

PN-EN
12620:2004

Kruszywa do betonu

14.

PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
1367-1:2001 czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

15.

PNBadania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
EN13671:2001/Ap1:2
004

16.

PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
1367-2:2000 czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

17.

PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
1367-3:2002 czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
18.
PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
1367-4:2000 czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
19.

PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
1367-5:2004 czynników atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny

20.

PN-EN Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
1744-1:2000

21.

PN-EN Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie
1744-3:2004 wyciągów przez wymywanie kruszyw

22.

PN-EN
932-1:1999

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

23.

PN-EN
932-2:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania
próbek laboratoryjnych

24.

PN-EN
932-3:1999

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

25.

PN-EN
932-5:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: WyposaŜenie
podstawowe i wzorcowanie

26.

PN-EN

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje
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932-6:2002

powtarzalności i odtwarzalności

27.

PN-EN
933-1:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania

28.

PN-EN
933-2:1999

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych

29.

PN-EN
933-3:1999

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości

30.

PN-EN
933-4:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu

31.

PN-EN
933-5:2000

32.

PN-EN
933-6:2002

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena
właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw

33.

PN-EN
933-7:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości
muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych

34.

PN-EN
933-8:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

35.

PN-EN
933-9:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym

36.

PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena
933-10:2002 zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
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11. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

b) Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek
betonowych w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia:
(1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste.
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciąŜenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C
Kategoria A:

kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod
ruchem
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Kategoria B:

kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych
ściankach - utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do
osi podłuŜnej elementów

Kategoria C:

kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duŜa
dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego
obrzeŜa chodnikowego.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe
Do wykonania przyjęto obrzeŜa o wymiarach 6x20x100 gat. 1 oznaczenie
BN-80/6775-03/04 [9].
obrzeŜe

-

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Rodzaj

Dopuszczalna odchyłka, cm

wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
w mm
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Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Gatunek 2

2

3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)

krawędzi i naroŜy ograniczających
powierzchnie:

niedopuszczalne

pozostałe

liczba, max

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm,
długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B
25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy
Roboty wykonuje się
pomocniczego.

ręcznie

przy

zastosowaniu

drobnego

sprzętu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzeŜy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej.
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ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława)
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie
z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach
i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z
dokładnością do 1mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów
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wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m
długości obrzeŜa,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa
chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeŜa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane

2.

PN-B-06250

Beton zwykły

3.

PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4.

PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5.

PN-B-11111

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka

6.

PN-B-11113

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

7.

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności

8.

BN-80/677503/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9.

BN-80/677503/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem palisady
gumowej.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem palisady gumowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Palisada gumowa - palisada poliuretanowo-gumowa występuje w elementach o
wymiarach: długość 1150 mm wysokość 400mm oraz szerokość 150mm. Palisada 9elementowa imituje 7 całych słupków oraz dwie połówki.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− palisada gumowa,
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Palisada gumowa

Parametry produktu
l.p.

Nazwa

wartość

1

Materiał - granulat gumowy
- poliuretan

2

Waga

3

Twardość – wsp. Shore A

4

Gęstość poprzeczna

5

Wytrzymałość na rozciąganie

6

WydłuŜenie przy zerwaniu

1/A 71% (DIN 53571/A)

Odporność na rozdzieranie

brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 %
wydłuŜenie)

7

90%
10%
24 kg/m2
65-70
≥ 780 kg/m³
1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)

8

Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze

brak pęknięć (24h, temp. -40ºC)

9

Ognioodporność

klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102

10

Współczynnik przepuszczania ciepła

1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6

11

Wartość przewodzenia ciepła

12

Współczynnik rozpuszczalności

13

Trwałość

0,08 W/m2 k
zgodny z normą EN 71
odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników
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14

Oporność powierzchniowa

15

Mrozoodporność

min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)
brak rozdarcia (65 ShA)

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania palisady
Roboty wykonuje się
pomocniczego.

ręcznie

przy

zastosowaniu

drobnego

sprzętu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport palisady gumowej
Palisady gumowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Palisady powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. PodłoŜe
Elementy mogą być instalowane na równych i stabilnych podłoŜach np. wylewka
betonowa, płytki betonowe lub dobrze zagęszczone podłoŜe.
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5.4. Ustawienie palisady
Układana jest ręcznie na stabilnej i równej podbudowie. np. wylewce betonowej,
zagęszczonym podłoŜu itp.
Trwałe łączenie elementów następuje dzięki wykorzystaniu specjalnych stalowych kołków
montaŜowych. Kołki są umieszczane w otworach znajdujących się w krótszych słupkach
palisady. Palisady moŜna przyklejać do podłoŜa lub łączyć poprzez betonowanie kołków
montaŜowych przechodzących przez dwie sąsiadujące palisady i wchodzących w ziemię.
5.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji palisady
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyŜej +7oC
oraz przy braku opadów atmosferycznych.
W przypadku konieczności klejenia palisady naleŜy zwrócić uwagę aby podczas
wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w
przedziale 40-90%, a temperatura podłoŜa powinna być wyŜsza o co najmniej 3oC od
panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.6. Sposób uŜytkowania i konserwacji palisady
-

-

-

NaleŜy dbać, aby na palisadzie nie znajdowały się kamienie lub inne twarde
przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie
NaleŜy unikać nanoszenia na palisadę ziemi lub błota a takŜe systematycznie usuwać
pojawiające się na niej zabrudzenia i śmieci. UŜytkownik powinien prowadzić bieŜącą
pielęgnację palisady
Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi
powodującymi odbarwienie palisady
Nie naleŜy ustawiać bezpośrednio na palisadzie Ŝadnych obiektów o ostrych
krawędziach.
Nie dopuszczać do sytuacji aby palisada znajdowała się w wodzie
W przypadku zabrudzenia palisady ziemią, piaskiem czy błotem naleŜy ją oczyścić
przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci moŜna usunąć ręcznie lub przy
uŜyciu szczotki.
Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub
przez róŜne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie palisady.
Tolerancja produkcyjna grubości palisady wynosi +/- 3 mm.
Istnieje moŜliwość występowania nieznacznych róŜnic w kolorystyce poszczególnych
elementów gumowych, naleŜących do róŜnych partii produkcyjnych.
Miejscowe wytarcia i wykruszenia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą
skutkować przebarwieniem palisady co jest widoczne przede wszystkim na duŜych
powierzchniach. Przebarwienia i wykruszenia są naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w Ŝaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają
charakter ogólny. Jako Ŝe faktyczny stan nawierzchni jak teŜ sposób uŜytkowania jest
zróŜnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały
przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają uŜytkownika od konieczności dbałości o
produkt.

79

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionej palisady gumowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
-

Palisada powinna posiadać wymagane wymiary.
Palisada powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.
Równość ułoŜonej palisady zaleŜy od równości podłoŜa oraz wymogów określonych w
projekcie.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m palisady gumowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie palisady,
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− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany palisady.
10. Wymagane dokumenty dotyczące palisady
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna produktu
UWAGI!
- Palisady powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i
polskimi normami.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy
elastycznych EKO –BORD.
l .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem obrzeŜy elastycznych EKO –BORD.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa elastyczne EKO –BORD - uniwersalne obrzeŜa do wszystkich typów
nawierzchni. ObrzeŜa te moŜna stosować do róŜnych typów nawierzchni np.: kostka
betonowa, kostka granitowa, bruk klinkierowy, nawierzchnie Ŝwirowe i grysowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− elastyczne obrzeŜa EKO - BORD,
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Elastyczne obrzeŜa EKO – BORD
Parametry obrzeŜy:
UNI – długość 1000mm, szerokość 80mm, wysokość 45mm, waga ok. 0,4kg
MAX – długość 1000mm, szerokość 80mm, wysokość 58mm, waga ok. 0,5kg
Kotwy mocujące – gwóźdź metalowy ø8, długość 300mm
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania elastycznych obrzeŜy EKO - BORD
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu
pomocniczego.

drobnego

sprzętu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
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4.2. Transport elastycznych obrzeŜy EKO - BORD
Elastyczne obrzeŜa EKO - BORD mogą być przewoŜone dowolnymi środkami
transportu. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. PodłoŜe
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie
z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie elastycznych obrzeŜy EKO – BORD
Elastyczne obrzeŜa EKO – BORD moŜna montować przed ułoŜeniem
nawierzchni albo po jej ułoŜeniu.
Elastyczne obrzeŜa EKO – BORD do podłoŜa są mocowane za pomocą
gwoździ:
•
•

z tworzywa dla podłoŜy miękkich (np. trawnik, ziemia uprawna, piasek)
z metalu dla podłoŜy twardych (glina, tłuczeń)

Elastyczne obrzeŜa EKO – BORD łączy się za pomocą prostych złączy.
Końcową fazą zabudowy obrzeŜy jest zasypanie ziemią, grysem, korą itp., tak aby były
one niewidoczne.
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Sposób łączenia obrzeŜy w systemach:
- UNI - jaskółczy ogon - A
- MAX - teownik - B

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ułoŜonych elastycznych obrzeŜy EKO BODR.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.

85

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m elastycznych obrzeŜy EKO – BODR obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie palisady,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie elastycznych obrzeŜy EKO - BODR.
Uwagą: Wykonawca powinien przygotować zapas materiału uwzględniający ubytki
kosztorysowanych materiałów związane z ewentualnymi ścinkami i odpadami
powstałymi w trakcie budowy nawierzchni. (Kosztorys przewiduje rzeczywistą,
ostateczną powierzchnię projektowanych nawierzchni).
Uwagą: Wykonawca moŜe wykorzystać równowaŜne elementy nawierzchni niŜ
podane w dokumentacji.
Za równowaŜne uwaŜa się produkty posiadające następujące cechy:
− będą toŜsame pod względem materiałowym i jakościowym,
− będą toŜsame pod względem formy i kolorystyki,
− będą zgodne z podanymi normami.
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ZAŁĄCZNIKI
Przekrój przez nawierzchnie glinowo – Ŝwirową w obrzeŜach elastycznych EKO
- BORD– ciąg jezdny, place pod małą architekturę

1. nawierzchnia glinowo- Ŝwirowa – warstwa grubości 10 cm
2. podbudowa z klińca (śr. 3-30 mm) - warstwa grubości 15 cm
3. podsypka kamienna zagęszczona (tłuczeń) – warstwa grubości 15 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe typu EKO-BORD
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 40 cm.
Przekrój przez nawierzchnie glinowo – Ŝwirową w obrzeŜach elastycznych EKO BORD – ciąg pieszy

1. nawierzchnia glinowo- Ŝwirowa – warstwa grubości 5 cm
2. podbudowa z klińca (śr. 3-30 mm) - warstwa grubości 5 cm
3. podsypka kamienna zagęszczona (tłuczeń) – warstwa grubości 10 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe typu EKO-BORD
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 20cm.
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Przekrój przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu NOSTALIT w
obrzeŜach chodnikowych – ciąg pieszy

1. nawierzchnia z kostki NOSTALIT - warstwa grubości 6 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa - warstwa grubości 3 cm
3. podsypka z mieszanki kruszyw - warstwa grubości 15 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe betonowe 100x20x6
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 24cm.
Przekrój przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu NOSTALIT w
obrzeŜach chodnikowych – place wielofunkcyjne

1. nawierzchnia z kostki NOSTALIT - warstwa grubości 8 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa - warstwa grubości 15 cm
3. podsypka z mieszanki kruszyw - warstwa grubości 15 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe betonowe 100x20x6
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 38cm.
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