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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.D.1 -00.00.00 

  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w związku z budową utwardzenia terenu przy N.Z.O.P.  

  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

        SD.01.01.       – Usuwanie drzew i krzewów 

                 SD.01.02.       – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

         SD.02.00.       – Roboty ziemne – plantowanie skarp, wykopów i nasypów 

         SD.02.01.       – Wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych 

         SD.02.03.       – Wykonanie nasypów 

         SD.03.01.       – Wykonanie przepustów pod zjazdami  

         SD.03.02.       -  Regulacja (naprawa) pionowa wpustów i studni rewizyjnych 

         SD.04.01.       – Przestawienie krawężników na ławie betonowej 

         SD.05.01.       – Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu                              

         SD.05.02.       – Ustawianie krawężników na ławie betonowej 

         SD.05.03.   – Ustawianie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce  cementowo-

piaskowej   

         SD.05.04.       – Przestawianie betonowych obrzeży chodnikowych 

         SD.06.01.       – Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej z piasku 

         SD.06.02.       -  Wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego 

         SD.06.03.       – Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne  

         SD.06.04.       - Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej                             

         SD.06.05.       – Remont cząstkowy skarp, rowów i stożków 

         SD.06.03.       – Naprawa poboczy gruntowych 

         SD.07.01.       – Krawężniki betonowe  

         SD.08.01.      – Nawierzchnie asfaltowe 

        SD.09.01..     – Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki) 

        SD.09.02.       – Utrzymanie zieleni przydrożnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
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 1/ Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 

– użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 2/ Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 

 3/ Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 4/ Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowaną w pasie drogowym. 

 5/ Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

           6/  Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w              

           przypadku mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw  sklepienia mierzona w   

           osi jezdni drogowej.  

 7/ Frezowanie – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej 

ogrzania na określoną głębokość. 

 8/ Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 9/ Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 10/ Korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi 

do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – 

również z pasem dzielącym jezdnie. 

 11/ Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 12/ Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

 13/ Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

 14/ Koleina – odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku ruchu 

pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane 

odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem 

warstw nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń. 

 15/ Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

 16/ Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 17/ Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

 18/ Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 
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 19/ Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 20/ Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

 a/ warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych, 

 b/ warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

 c/ warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

 21/ Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 22/ Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 23/ Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. 

 Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 24/ Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 25/ Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy. Leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 26/ Podłoże ulepszone – wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

 27/ Podbudowa – jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni. 

 28/ Inżynier – pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy , którego uprawnienia i obowiązki w 

stosunkach z Zamawiającym  w procesie realizacji robót określono w umowie.  

 29/ Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 30/ Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 30/ Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji: 

a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w SST, 

b) szczegółowy harmonogram robót, 

c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na 

zastosowane materiały, 

d) program zapewnienia jakości, 

e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe. 

1.5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym  

w  Warunkach Umowy. 

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, każdego dnia aż do potwierdzenia przez 

Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie oznakowania 

oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy. 

b) Wykonawca będzie prowadził roboty w miarę możliwości przy zachowaniu istniejącego 

ruchu. 

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 

umowy. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i 

przeznaczone do robót materiały ( kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne, cement) 

dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e  niniejszej SST. 

2.1.2. Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 

specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od 

kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. 

2.1.3. Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z 

wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. 

 W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z Inżynierem, 

roboty nie zostaną odebrane. 

 

2.2.  Składowanie materiałów 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

 Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. Powinny być 

zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych robót (do 10 km). Składowanie powinno odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiałów z innymi 

rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoże, zadaszenie). 

 Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

 Na składowiskach należy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i transport oraz 

inspekcję materiałów. 
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3.  SPRZĘT 

3.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważną 

legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe. 

3.2 Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót. 

Rodzaj, ilość i parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych 

asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

3.3 .W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli 

sprawności technologicznej, pracujących na budowie maszyn. 

Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy rozumieć sprawność, 

która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i osiągnięcie założonych 

parametrów jakościowych produkcji. 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je załadować 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesunięcia się podczas transportu. 

 

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz za 

jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera. 

5.2 Współpraca Inżyniera i Wykonawcy. 

5.3  Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków Umowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ), w 

którym powinien określić: 

- organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad 

tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829), 

- wykaz zespołów roboczych, ich sprawdzenie 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, 

- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do 

przetargu), 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, zakres, częstotliwość wykonywania) 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i 

zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy: 

Dziennik Budowy, który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do całkowitego wygaśnięcia Umowy zawartej 

dla realizacji Robót.   

 Do dziennika budowy wpisuje się: 

 - uzgodnienie harmonogramu i PZJ, 

 - datę przekazania Terenu Budowy, 

 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 - uwagi i polecenia Inżyniera, 

 - zgłoszenie i Odbiory Robót (zanikających, częściowych, ostatecznych i  |  

   pogwarancyjnych), 

 - istotne informacje o Robotach, 

 - wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie Robót (data wykonania,  

   lokalizacja), 

 - warunki pogodowe. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

 Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu każdego 

asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w jednostkach przyjętych w tabeli 

elementów rozliczeniowych ślepego kosztorysu. 

 

7.1 OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na piśmie w 

trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który zatwierdza wyniki 

obmiaru.  

       Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie 

mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Etapy odbioru 

8.1.1 Etapy odbioru jakimi będą objęte wykonywane roboty wymienione są w Warunkach 

Umowy. 

8.1.2 Wszystkie etapy odbiorów polegać będą na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej 

wyznaczonych robót objętych odbiorem. 
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8.1.3 Wyniki pomiarów odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego należy zestawić na formularzach wg wzorów Instrukcji DP-T14 sporządza się w 

języku polskim*) w trzech egzemplarzach. 

8.1.4  W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni należy 

załączać wyniki niwelacji wysokościowej warstwy niżej leżącej oraz warstwy wykonanej, . 

8.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 

 Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien zawierać: 

- zgłoszenie do odbioru robót, 

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczęcia i zakończenia 

robót, 

- Książkę Obmiaru (jeśli będzie wymagana) z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem 

poszczególnych asortymentów robót, 

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Inżynierem, 

- ocenę techniczną wykonanych robót sporządzoną przez Nadzór Zamawiającego tj. 

Inspektora (Inżyniera), 

- aprobaty techniczne na wbudowane materiały i deklaracje zgodności, wyniki badań 

laboratoryjnych, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla robót liniowych, 

- niwelację warstwy podłoża i po wykonaniu kolejnej warstwy  nawierzchni, 

- wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności składające się na   

  wykonanie wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie   

  z wymaganiami SST. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w punkcie 1.3. niniejszej SST i 

wymienione w nich obowiązujące normy i przepisy związane. 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

 

SST.D.01.01.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków przy  budowie utwardzenia 

terenu przy N.Z.O.P. 

 1.2. Zakres stosowania SST 
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 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych przy budowie ulicy na terenie Gminy Rybno 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (al. budowlany, meblarski al.) powinny 

być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
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 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. Sezonie 

rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 

części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 

podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 

powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 

cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 

karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 

podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (al. budowlany, meblarski al.) nie utraciły tej właściwości w czasie 

robót. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 

dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 

odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

SST lub wskazaniami Inżyniera. 
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 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 

małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 

dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 

pozostawienia tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 

lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 

prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 

pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 

układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 

powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 

wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 

odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 

powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: zgodnie z 

warunkami umowy 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1  Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami 

umowy  

9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.3.  Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Nie występują. 

SST.D. 2 01.01.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  ZIEMNE 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w związku  z budową utwardzenia terenu przy 

N.Z.O.P.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z 

wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych. 

1.4.14. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót drogowych. 

1.4.15. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 

al. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3). 
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1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

 

1.4.19. Geosyntetyk – materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
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jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.4. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i 

przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny 

być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać 

aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególni

enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 

niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek 

drobny 

 żużel 

nierozpadow

y 

 piasek 

pylasty 

 zwietrzelina 

gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piasz-    czysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 

zwięzła 

 ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piasz-czysty 

 glina piasz-  czysta, glina, glina 

pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość 

cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

  

 35 

 

od 25 do 35 

 

 25 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne al.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji al.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi al.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne al.). 

3.3 Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu 

zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować 

uszkodzenie układanego materiału. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 

geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich 

uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich 

wyprodukowania do wbudowania.  

5. WYKONANIENIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  



18 

 

 

 

 

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  

5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w OST  

5.6. Układanie geosyntetyków 

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli 

dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy 

geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją 

projektanta. 

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to 

uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
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Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez 

ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. 

Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, 

na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na 

wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na 

ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w OST  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  

100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 

punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 
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gruntu nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 

lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 

wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998  

 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada 

wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, 

które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji 

projektowej i SST. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST. D.2 01.02.  

  USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu.    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach   budowy 

utwardzenia terenu przy N.Z.O.P.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmuje:  

 usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 15 cm i spryzmowanie w 

sąsiedztwie robót na odkładzie Wykonawcy do późniejszego wykorzystania,  

 usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 15 cm – wywiezienie 

nadmiaru humusu na odkład Wykonawcy.  

Humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na 

jego składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” -  Dz.U. 

2001 Nr 62 poz. 628.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .    

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

  

2. MATERIAŁY 

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu:  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadających się do powtórnego 

użycia należy stosować: -  równiarki,  

- spycharki,  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  
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4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

4.2 Transport humusu  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. W przypadku humusu przeznaczonego do powtórnego zastosowania, 

powinien być transportowany w sposób nie powodujący uszkodzeń.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów  i w innych miejscach 

wskazanych  w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.   

5.2 Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew               i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 

SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować ręczne. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od 

głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie al.) powinna 

być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 

humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 

lub innym gruntem nieorganicznym.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

6.2 Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

7.2 Jednostka obmiarową  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dot. Podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

     9.3 Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 zdjęcie warstwy humusu określonej grubości,  

 transport na hałdy do ponownego użycia,  

 spryzmowanie humusu w bliskości robót,  

 załadunek i transport nadmiaru humusu na odkład wraz z jego utylizacją,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

      Nie występują.  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST. D.2.01.03  

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

  

1.  WSTĘP  

 1.1. Przedmio ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 

punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach  budowy utwardzenia terenu przy 

N.Z.O.P. 

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują odtworzenie w terenie :  

 trasy drogowej,  

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych,  

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe i 

końcowe punkty trasy.  
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1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

dokumentacją techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 

00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dot. Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od  0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  i 

długości około 0,30 m,  a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm  i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny.  

  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

 teodolity lub tachimetry,  

 niwelatory,  

 dalmierze,  

 tyczki,  

 łaty,  

 taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego.  

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w 

 dokumentacji  projektowej  są  zgodne               z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające               z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające               w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
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założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od               4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.4 Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej, określonej               w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 

głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym  z dokumentacją projektową.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi  w pkt  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

8.2. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D – M.00.00.00. Płatności za l km (kilometr) 

należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 

kontroli geodezyjnej.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje :  

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,  

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie               i ewentualne odtworzenie.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, 

GUGiK 1983. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy 

realizacyjne, GUGiK 1983.  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.04.01.01  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I  ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  

  

 1.  WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostanie wykonane w ramach 

budowy utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu, 

profilowaniu i zagęszczaniu koryta gruntowego i obejmują wykonanie:  

 koryto wykonywane na szer. Ścieżki i przejazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 

głębokość koryta 21 cm, 18cm, 26cm  

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną DM.00.00.00.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST               i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny,  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu 

wąskich koryt),  walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.   

4. TRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.   
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5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

 

5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez  

Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót               w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej               i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.4.  

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

 

Strefa 

korpusu  

 Minimalna wartość Is dla:  

Autostrad i dróg 

ekspresowych  

Innych dróg  

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki  

Ruch mniejszy 

od ciężkiego  

Górna warstwa o 

grubości  20 cm  

1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża  

  

1,00  

  

1,00  

  

0,97  

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

 

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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 podłoża podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  

Lp.  Wyszczególnienie 

badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów  

1  Szerokość koryta  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  
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3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  

6  Ukształtowanie osi w planie 
*)  

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  

7  Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża  

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

600 m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych    

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.3 Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 6.2.7. Zagęszczenie koryta 

(profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszcz. Stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać 

według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od  -20% do + 10%.  

 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

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.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 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  

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Płatność za m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.   

9.3. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót 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 podłoża,  

 zagęszczenie,  

 utrzymanie koryta lub podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.   

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

BN-64/8931 -02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez odciążenie płytą.  

BN-75/8931-03   Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych lotniskowych.  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-70/8931-05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.   

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.   

BN-72-8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane zrealizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.    

KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.  
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.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. D.5. 01.01  

WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach nie skalistych 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy  budowie utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 

podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni 

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z 

dokumentacja projektową i SST. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST   

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

6.Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

         Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

6.1. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  
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7.2 Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

8. OBMIAR ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  

8.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8.3 odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
4.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST. 

9.3  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu.  

5. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Spis przepisów związanych podano w SST  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST. D.5. 01.02 

WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nasypów przy   budowie utwardzenia terenu przy N.Z.O.P.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)   obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

1.2 Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

1.3 Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

2.2 Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 :1998 [4]. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznacz

enie 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste 

twarde oraz grunty 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

 

2. Zwietrzeliny i 

rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły 

piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub przejściowo 

zawilgoconych 
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Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej 

strefy 

przemarz

ania 

rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, 

średnio i 

drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 

żwirowo-

kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku 

różnoziarnis-tości 

U15 

5. Żużle 

wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

ze starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 

6. Łupki 

przywęgłowe 

przepalone 

7. Wysiewki 

kamienne o 

zawartości frakcji 

iłowej poniżej 2% 

piasków próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, 

gliny i gliny pylaste oraz 

inne o wL        35% 

6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny zwięzłe i 

gliny pylaste zwięzłe 

oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 

35 do 60% 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej ponad 2% 

 

 

8. Żużle wielkopiecowe 

i inne metalurgiczne z 

nowego studzenia (do 

5 lat) 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

 

2.3 Popioły lotne i 

mieszaniny 

popiołowo-

żużlowe 

 

 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu spoiwami 

 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się na głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu podłoża 

- o ograniczonej podatności na rozpad 

– łączne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub 

są izolowane od wody 

 

 

 

 

Na górne 

warstwy 

na- 

sypów w 

stre- 

fie 

przemar- 

zania 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 

średnio- 

ziarniste 

2.4 Iłołupki 

przywęglowe 

przepalone 

zawierające 

mniej niż 

15% ziarn 

mniej- 

szych od 0,075 mm 

2.5 Wysiewki 

kamienne o 

uziarnieniu 

1. Żwiry i pospółki 

gliniaste 

2. Piaski pylaste i 

gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i 

pyły 

4. Gliny o granicy 

płynności mniejszej niż 

35% 

5. Mieszaniny 

popiołowo-żużlowe z 

węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej 2% 

7. Żużle wielkopiecowe 

 

 

 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły al. 

 

 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś10 
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odpowiadają

- 

cym pospółkom lub 

żwirom 

i inne metalurgiczne 

8. Piaski 

drobnoziarniste 

W 

wykopach 

i 

miejscach 

zerowych 

do 

głębokośc

i 

przemarz

ania 

 

 

Grunty 

niewysadzinowe 

 

 

Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami al.) 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST  

3.2 Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  

i kamieniste 

Uwagi 

o 

przydat

- 

zagęszczających grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

ności 

maszyn 

Walce statyczne  

 gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 

0,2 

4 do 8 0,2 do 

0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 
- - 0,2 do 

0,3 

8 do 12 0,2 do 

0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 

0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie **  
0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 

0,4 

3 do 4 0,3 do 

0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 

0,4 

6 do 10 0,2 do 

0,4 

6 do 10 5) 
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Zagęszczarki  

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 

0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 

0,3 

3 do 5 0,2 do 

0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 

1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m 

 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 

4,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

 

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo 

ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 

dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, 

musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien 

odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych 

rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej 

lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
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przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 

zakresu prac. 

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 

grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 

tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 

Inżyniera. 

 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile 

to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 

według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w OST „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 

wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości, autostrad innych dróg 

m i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu  

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 
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Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 

niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. 

Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 

gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym 

nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, 

o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli 

Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na 

ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. 
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W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 

nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 

gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 

należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 

popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. D). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w 

dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni 

 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, 

należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem 

tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między 

grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady 

przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 

 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 

mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej 

strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 

zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

3.3 d85  D15  4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej 

warstwy nasypu (mm), 

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 

niwelety nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 

 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 

przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 

uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 

filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 
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5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości 

klina odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów 

spoiwem, mogą być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku 

różnoziarnistości U5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10  10 -5 m/s. 

 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane 

w pkcie 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości 

nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu – 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów 

z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 

uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   

uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 

zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 

b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu 

przez podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z 

pochyleniem skarpy. 

 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu 

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności al., 

c) obliczeniach stateczności nasypu, 

d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

 W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w 

pkcie 5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
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 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. D). 

 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć 

jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 

wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 

 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 

pkcie 5.3.4.5. 

 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 

różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 
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5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-

77/8931-12 [9]. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w        tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

nasypu i dróg 

ekspresowych 

kategoria 

ruchu     

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 

 

1,00 

- 

 

 

- 

1,00 

 

 

- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 

chni robót ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

 

 

0,97 

- 

 

 

- 

0,97 

 

 

- 

0,95 

 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 

e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
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powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 

ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 

pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć 

w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 

sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w 

pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 

zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając 

stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich 

skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego 

gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 

Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 

sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 

zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład. 
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 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 

tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 

wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. 

Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to 

znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 

i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 

ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 

 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 

warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 

czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  

6.2 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
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b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

c) odwodnienia, 

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 

właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. D), 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 

pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
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 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i 

wtórnego modułu odkształcenia. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 

powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. ODMOAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 

objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 

budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu 

w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 

przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 

warstw gruntów nieprzydatnych. 

 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 

różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru podano w OST  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

9.3.Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPIST ZWIĄZANE  

 Spis przepisów związanych podano w OST                                                              

 

SD. 03. 02.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

REGULACJA  WPUSTÓW I STUDNI REWIZYJNYCH ORAZ URZADZEŃ ŚCIEKOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej w 

związku   z budową utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek 

kanalizacyjnych (al. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych). 
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1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów  ie żelbetowe ch, ich 

konserwacji i przewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) – urządzenie do przejęcia wód 

opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 

ogólnospławnej. 

1.4.4. Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka ściekowa – urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 

ulicznego. 

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) – urządzenie, przez które wody 

opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne”  

2.2 Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

 Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 

ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 

materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

 SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

 SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do 

ułożenia nowej nawierzchni. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

       Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 piły tarczowej, 
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 młota pneumatycznego, 

 sprężarki powietrza, 

 dźwigu samochodowego, 

 zagęszczarki wibracyjnej, 

 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon al.). 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

 Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 

określonym w: 

a) SST, w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych 

do wykonania nowej nawierzchni. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

5.2 Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 

 Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 

cm, 

 włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

5.3 Zasady wykonania naprawy 

 Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 

 wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 

 naprawę uszkodzonej studzienki, 

 ułożenie nowej nawierzchni. 

5.4 Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

 wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 

uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt 

prostokątnej figury geometrycznej. 
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 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 

5.5 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez 

Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

 ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi al. – w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, al. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) – z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji 

jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych al., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (al. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod 

studzienką, kręgów podporowych al.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie 

naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (al. nasady 

wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia – poziomowanie górnej części komina włazowego, 

nasady wpustu al. Przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych – 

wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, 

według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 

pasa dzielącego al.), a także rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

 W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu al. – sposób naprawy należy 

określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 

 Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze 

stanem przed przebudową. 

 Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający 

się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do 

materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

 Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej 

zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku 

części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

 W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i 

warstwy ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a) SST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 
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b) SST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

c) SST D-04.05.0004.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, 

d) SST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu, 

e) SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 

f) SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 

g) SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych, 

h) SST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 

i) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 

j) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 

 W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać 

wymaganiom SST D-08.01.0102 [13]. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców al.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 

wykonania naprawy 
1 raz Niezbędna powierzchnia 

 

2 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

1 raz 

Akceptacja nieuszkodzonych 

materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i 

decyzja o sposobie naprawy 
1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku do 

otaczającej nawierzchni 

 

1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5 cm 

poniżej, właz studzienki – w 

poziomie nawierzchni 
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6.3 Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 

nawierzchni typu kostkowego, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST   i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe, 

 naprawa studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu „Wymagania ogólne”  oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

         Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  OST]  „Wymagania ogólne”  

9.3.Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 roboty rozbiórkowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie naprawy studzienki, 

 ułożenie nawierzchni, 

 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

3. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

4. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

7. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 

8. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 

9. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 

11. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

12. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

13. 

 

D-08.01.0102 Krawężniki 

 

 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST. D.7. 01.02 

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH  NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU  

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru krawężników przy zatokach autobusowych w związku z budową utwardzenia terenu przy 

N.Z.O.P. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie 

krawężników prostokątnych, ściętych 15x30x100 cm, na ławie betonowej B-15  

z oporem. Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla 

pieszych od jezdni. 

1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt. 

1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i z definicjami podanymi  

w ST. „Wymagania ogólne”  

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  

i zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, 

betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający 

jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie 

posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

2.2 Krawężniki betonowe 

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

– klasa nie niższa niż B 30 , 

– nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

– mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

– ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3mm. 

– nośność minimum 31,6 kN. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 

powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, 

struktura zwarta.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

– dla wysokości   3mm, 

– dla szerokości i długości  8mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów 

należy dokonywać zgodnie z PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań oraz PN-

EN-13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”  . W razie wystąpienia wątpliwości 

Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny 

rodzaj badań.  
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2.3 Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

– 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N i z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-B-06712, 

– 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N i z piasku wg PN-B-06711.  

 

2.4. Materiały do posadowienia krawężników 

Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława 

wykonana z betonu klasy C12/15 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć: 

– cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, 

– kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w 

skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

– wody wg PN-B-32250, 

– można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 

transportowych. 

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-

88/6731-08. 

Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Do wytwarzania betonu na ławy: 

- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania składników, 

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i 

przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich 

załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:  

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 

- znak wytwórni, 

- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających 

przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Pozostałe materiały wg ST D „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.1. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy 

wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15. 

Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki 

należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 

chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć 

przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne 

zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 

 

5.2 Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny 

dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm. 

Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych 2cm.  

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

 

5.3 Wypełnianie spoin 

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
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Należy sprawdzić: 

a) krawężniki betonowe: 

- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 

- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 

- Aprobaty Techniczne 

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 – średnio co drugą partię 

betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach 

wątpliwych,  

- konsystencję betonu – przy każdym załadunku, 

- właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta  z wymaganiami odpowiednich norm, 

- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami 

wg punktu 2.4, 

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-

06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń 

organicznych (PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej 

niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla 

R28) – 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić 

min. R710 Mpa, R28  14Mpa. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 

Należy sprawdzić co 20 mb: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; 

dopuszczalne odchyłki niwelety ławy   1 cm na każde 100mb, 

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 

c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości -  10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości -  20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą przekraczać 1 

cm na każde 100 mb. 

 

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 

Należy sprawdzić co 20 mb : 

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, 

dopuszczalne odchyłki niwelety  1 cm na każde 100 mb, 

b) usytuowanie w planie – odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 

c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą 

przekraczać 0,5 cm na każde 100mb. 

 

6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 
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Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 

przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 Mpa. 

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach 

ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć 

szerokość ok. 5 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami ST „Wymagania 

ogólne”. 

 

9.3 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawężnika uwzględnia: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławę , 

 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  

 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15, 

 przygotowanie, rozścielenie podsypki i zagęszczenie cementowo-piaskowej grubości 3 cm po 

zagęszczeniu, 

 ustawienie krawężników w pionie, 

 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 

 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 
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10.  PRZEPISY WIĄZANE  

10.1. Normy 
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 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. D.7. 01.03 

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem obrzeży betonowych chodnikowych z budową 

utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na  drogach, ulicach i placach. 

1.2 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego betonowych obrzeży chodnikowych, polegającego na 

naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia. 

1.3 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Remont cząstkowy betonowego obrzeża chodnikowego – naprawa pojedynczych uszkodzeń 

ciągów obrzeża o długości do około 10 m, metodą ich przestawienia. 

1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (obrzeżami), wypełniony określonym 

materiałem wypełniającym. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   

„Wymagania ogólne”  

2.2 Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub SST. 

2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe 

Do remontu cząstkowego (przestawienia) betonowych obrzeży chodnikowych należy użyć: 

 obrzeża, uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, 
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 nowe obrzeża, odpowiadające wymaganiom OST D-08.03.01 [2], jako materiał zastępujący 

istniejące obrzeża uszkodzone, o podobnych wymiarach, kształcie i wyglądzie. 

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to można stosować następujące materiały, 

odpowiadające wymaganiom OST  

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 wodę, 

 ewentualne materiały do remontu ławy pod obrzeżem (al. żwir). 

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”   

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do remontu (przestawienia) betonowych obrzeży chodnikowych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z: drągów stalowych, skrobaczek, szczotek, łomów, 

konewek, wiader do wody, szpadli, łopat al. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Obrzeża betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

 Warunki transportu materiałów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OST  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

5.2 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie remontu cząstkowego (przestawienia) betonowego obrzeża chodnikowego, 

3. roboty wykończeniowe. 

5.3 Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

 ew. usunąć przeszkody, al. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń al., 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót naprawczych, 

 ustalić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4 Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

5.4.1. Zasady przestawiania obrzeży 

 Podstawowe czynności przy przestawianiu obrzeży obejmują: 

 odkopanie zewnętrznej ściany obrzeży z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z 

odrzuceniem ziemi poza strefę robót, 

 wyjęcie obrzeży i odłożenie poza strefę robót, 

 oczyszczenie obrzeży z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej, 

 uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 

przygotowaniem (względnie naprawienie ławy), 

 ustawienie obrzeży, 

 zasypanie ziemią zewnętrznej strony obrzeży wraz z ubiciem ziemi, 

 wypełnienie spoin, 

 roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin obrzeży, ułożenie rozebranego 

chodnika, wyrównanie trawnika al. 

5.4.2. Roboty rozbiórkowe 

 Zakres remontu obrzeża powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów oraz 

części do niego przylegających. 

 Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, 

zwłaszcza jeśli wymagana jest rozbiórka  części chodnika, przylegająca do obrzeża. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inżynier. 

 Odkopanie zewnętrznej ściany obrzeża i wyjęcie elementów obrzeża można przeprowadzić 

ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, oskardów, drągów stalowych 

al. Ewentualne roboty remontowe chodnika z płyt betonowych można wykonać zgodnie z 

wymaganiami OST  

 Obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy dokładnie 

oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. 

 Po usunięciu obrzeży sprawdza się stan podsypki i ewentualnie ław. Stwardniałą starą 

podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą podsypkę piaskową lub 

naturalne podłoże piaszczyste, w zależności od stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się 

zanieczyszczoną górną warstwę. 

5.4.3. Ewentualna naprawa ław 

 W przypadku istnienia ław, należy zbadać ewentualne ich uszkodzenia i usunąć je w sposób 

właściwy dla rodzaju konstrukcji i materiału. W przypadku ław żwirowych, należy w miejscach 

uszkodzonych zasypać koryto żwirem i zagęścić z polewaniem wodą. 
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 W przypadkach szczególnych, przy doraźnym prowadzeniu naprawy ławy można, po akceptacji 

Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości al. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu. 

5.4.4. Podsypka pod obrzeże 

 Podsypkę piaskową lub naturalne podłoże piaszczyste pod obrzeże należy, albo: 

 spulchnić w przypadku pozostawienia przy rozbiórce, albo 

 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej starej warstwy, 

a następnie ubić. 

 Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na podłożu.  

5.4.5. Ustawienie obrzeża 

 Do remontu należy użyć, w największym zakresie, obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się 

do ponownego wbudowania. Obrzeża uszkodzone lub zniszczone należy zastąpić nowym 

uzupełnionym materiałem, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2.2. 

 Niweleta górnej powierzchni obrzeża powinna być dostosowana do warunków sprzed 

rozbiórki. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża, od strony chodnika lub trawnika, powinna być po ustawieniu 

obrzeża obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub żwirem, starannie ubitym. 

Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inżyniera. 

5.4.6. Wypełnienie spoin 

 Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić materiałem 

podobnym do materiału użytego przed remontem, al. piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 

(1:2). 

 Spoiny obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

 Pielęgnację spoin wypełnionych zaprawą należy wykonać przez polewanie ich wodą. 

 Zasady wypełnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom OST . 

5.5 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych, al. ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie 

terenu pod trawnik przy obrzeżu, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” . 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców al.), 
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 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwoś

ć badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Roboty rozbiórkowe 1 raz Wg pktu 5 

2 Podsypka (ew. ława) pod obrzeże Ocena ciągła Al. 

3 Ustawienie obrzeża Al. Al. 

4 Wypełnienie spoin Al. Al. 

5 Roboty wykończeniowe Al. Al. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeża. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących są ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10. 

 8           ODBIÓR ROBÓT   

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  1 m przestawienia obrzeża obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie robót rozbiórkowych, 

 naprawę podsypki (ławy), 

 ustawienie obrzeża z wypełnieniem spoin według wymagań specyfikacji, 
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 wykonanie robót wykończeniowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót al. 

przepisy związane 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

3. D-08.02.01a Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 

 

 

 SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

SST. D.8. 01.01. 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z   budową utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

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 podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 

lepiszczem.  

Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

Rodzaje materiałów 
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 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski, 

 żwir i mieszanka, 

 geowłókniny, 

a odcinających – oprócz wyżej wymienionych: 

 miał (kamienny). 

Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 

9.2 szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

9.3 zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 

60

10

5  

gdzie: 

U – wskaźnik różnoziarnistości, 

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. 

 Żwir 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]. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 

aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli 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. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 
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2.5.2. Składowanie geowłóknin 

 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

4.3. Transport geowłóknin 

 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókniny. 

 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że 

jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 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 Inżyniera. 
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 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 

poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 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 wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 

Odcinek próbny 
 Jeżeli 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 jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
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 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Rozkładanie geowłóknin 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 

ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie 

drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w 

SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma 

geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża 

gruntowego. 

5.2 Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może 

odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

 Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to 

znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już 

ułożonym materiale. 

5.3.  Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem 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 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 

posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

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 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

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

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 

pomiarów 
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1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

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

na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 

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

raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.2.2. Szerokość warstwy 

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

 

6.2.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

9.4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

9.5 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Grubość warstwy 
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Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 

cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.2.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.2.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 

projektowej, 

b) równość warstwy, 

c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 

 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 

nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 

odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

8.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

8.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

9.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

9.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986. 

- podanych w deklaracji producenta  z wymaganiami odpowiednich norm, 
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- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami 

wg punktu 2.4, 

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-

06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń 

organicznych (PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej 

niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla 

R28) – 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. 

R710 Mpa, R28  14Mpa. 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. D.8. 01.02. 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie przy budowie utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują 

OST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  

„Wymagania ogólne”  

Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.2 Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

  Wymagania  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 
Żużel 

 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad

-nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc

-nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II 

wg PN-B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

 

- 

 

- 
BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 
PN-B-06714 

-28 [9] 
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11 Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  

1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  

1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

 miał wg PN-B-11112 [15], 

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 wapno wg PN-B-30020 [19], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.2.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

Odcinek próbny 
 Jeżeli 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 mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

5.2. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-padająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.2.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
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 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 

raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.2.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 

w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co        20 

m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 

1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.3.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.3.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym  

 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS   

nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 

mierzony płytą o średnicy 30 

cm, Mpa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

8.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w OST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
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12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. D.8. 01.03 

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE  Z GRUNTU  LUB      KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST   

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem dla budowy utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

  

1.2. Zakres stosowania ST   

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu  i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3.    

1.3. Zakres robót objętych ST   

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 

związanych z budową ścieżek wg punktu 1.1.    

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa 

mieszanego  w betoniarce  o grubości warstwy 10 cm,    

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowogruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 

fragment nośnej części nawierzchni drogowej.   

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, al. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach.   

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 

stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.   

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem  - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 

a w razie potrzeby dodatków ulepszających, al. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego,  

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu.   

1.4.5.Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  Pozostałe określenia są 

zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D 00.00.00  

  

Ogólne wymagania dotyczące robót   

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D 00.00.00   

  

2.  MATERIAŁY   

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  
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Ogólne wymag. Dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 

ogólne”  

  

2.2. Cement   

 Do wykonania robót wg niniejszej ST należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z 

dodatkami lub hutniczy wg. PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Dopuszcza się stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadających aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.   

  

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300[1]    

2.2.1. Dostawy cementu   

Pochodzenie cementu i jego cechy jakościowe muszą być zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inżynierowi  źródło dostaw cementu wraz z wynikami 

badań jakościowych. Wielkość  i częstotliwość dostaw powinna zapewnić zapasy cementu równe 

zapotrzebowaniu dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań 

kontrolnych z ustaloną uprzednio częstotliwością. Wyniki tych badań powinny być przekazywane, w 

określonym trybie Inżynierowi.               W umowie z dostawcą /producentem/ oraz w PZJ należy 

jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 

wymaganiami niniejszej ST.   

2.2.2. Składowanie cementu   

Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem  i zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas 

składowania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku dłuższego składowania 

może on być użyty za zgodą Inżyniera tylko wtedy, jeśli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne 

wykażą jego przydatność do robót.   

  

2.3. Grunty   

2.3.1. Wymagania dla gruntów   

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17].   

Do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 

stosować grunty  
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odpowiadające następującym 

wymaganiom:  a. uziarnienie   

 

 - ziarna przechodzące przez sito #40   - ≥100% wagowo   

 - ziarna przechodzące przez sito #20   - > 85% wagowo   

 - ziarna przechodzące przez sito #4    - > 50% wagowo   

 - ziarna pozostające na sicie #2 mm    - ≥ 30% (zalecane)   

 - ziarna przechodzące przez sito 0,075 mm  - ≤ 15% (zalecany)   

 - zawartość cząstek ilastych < 0,002 mm    - < 20% wagowo   

b. granica płynności                           - ≤ 40%   

c. wskaźnik plastyczności                  - ≤ 15%   

d. odczyn pH                                    - 5 ÷ 8   

e. zawartość części organicznych          - ≤ 2%   

f. zawartość siarczanów                        - ≤ 1%  (wg. PN-B-06714-28 

[6])   

g. wskaźnik piaskowy                        - 20-50 (zalecany)   

h. wskaźnik różnoziarnistości             - > 5 (zalecany)   

  

Badania należy wykonać zgodnie z  PN-B-04481 [2].   

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 

wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 2.  Grunty nie spełniające w/w wymagań, mogą być 

poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub popiołami 

lotnymi.    

Grunty o granicy płynności od 40 do 60% i wskaźniku plastyczności od 15 do 30% mogą być 

stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 

umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie               z cementem.  Decydującym 

sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie 

próbek gruntu stabilizowanego cementem.   

2.3.1 Woda   

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi               z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 

momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 

wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 

cementem.    

2.3.2 Dodatki ulepszające   

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach  uzasadnionych, stosuje się 

następujące dodatki  ulepszające:    

- wapno wg PN-B-30020 [12],   

- popioły lotne wg. PN-S-96035 [18]   

- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127 [15]   
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Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 

posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.   

  

2.3.3 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem   

 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg. PN-S-96012 [17], powinny spełniać wymagania 

określone w tablicy 2.   

   

2.4 Skład mieszanki cementowo-gruntowej  

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8%.   

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 

2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z 

tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie 

w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych               z 

wymaganiami określonymi w tablicy 2.   

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”   

3.2. Sprzęt  do wykonania robót   

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego 

spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:   

− mieszarek stacjonarnych,   

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,   

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,   

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,    

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .    

  

4.2. Transport materiałów   

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszankę cementowo-

gruntową można przewozić dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.   

   

5.             WYKONANIE ROBÓT   
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.    

5.2. Warunki przystąpienia do robót   

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 

gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu 

lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temp. 

Poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni.    

5.3. Przygotowanie podłoża   

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi  

i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub 

kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana               w prowadnicach, to po wytyczeniu 

podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one  ściśle linie 

krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 

odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie 

niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 

przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.      

5.4. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych   

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia 

do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu       i cementu oraz objętościowego dozowania wody.   

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 

sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.  Przed ułożeniem mieszanki należy 

ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.   

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu.   

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 

prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 

odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 

zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.   

  

5.5. Zagęszczanie   

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża 

o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku 
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poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane 

przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.   

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 

mieszanki.   

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 

BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i ST. Specjalną uwagę należy 

poświęcić zagęszczeniu mieszanki               w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych 

oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 

zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną 

grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 

są wykonywane na koszt Wykonawcy.    

5.6. Spoiny robocze   

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na  

całej szerokości.  Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie 

obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 

krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 

zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.    

5.7. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem   

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży gruntocement zabezpieczyć przed parowaniem wody 

według jednego   z następujących sposobów:   

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową lub asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2  

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,   

c) utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, przez okres 

co najmniej 7 dni,   

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 

wiatr,  

e) przykrycie war. Piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie min. 7 dni.   

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego 

ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie         w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie 

ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.   
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5.8. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża   

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.    

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego 

podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 

i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 

podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.   

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań 

spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi w celu akceptacji.   

W przypadkach spornych lub wątpliwych Inżynier może zlecić badanie niezależnemu laboratorium, a 

koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości).   

  

6.3. Badania w czasie robót   

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy podbudowy i 

ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.   
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6.3.2  Uziarnienie gruntu lub kruszywa   

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. 

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.   

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem   

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składu tej mieszanki, z tolerancją +10%  -20 % jej wartości.   

 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy   

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].   

 

6.3.5. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża   

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 

m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1 cm.   

 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie.   

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012 [17]. 

Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na 

ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.   

 

6.3.7. Mrozoodporność  

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na  ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST.   

 

6.3.8. Badanie spoiwa   

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej ST.   

 

6.3.9. Badanie wody   

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13].   

 

6.3.10. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa   

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa.  Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.    

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy podbudowy i 

ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem   

6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 4.   
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych.    

6.4.2. Szerokość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża   

Szerokość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy powinna 

być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji technicznej.   

6.4.3. Równość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża   

Nierówności podłużne warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową 

łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22]. Nierówności poprzeczne podbudowy i 

ulepszonego podłoża  należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm 

(warstwa dolna) oraz 10 mm (warstwa górna).   

6.4.4. Spadki poprzeczne   

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy i ulepszonego  podłoża powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%   

6.4 5. Rzędne wysokościowe warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża   

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi  

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.   

6.4.6. Ukształtowanie osi   

Oś warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku 

do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.   

6.4.7. Grubość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża   

Grubość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości 

projektowanej o więcej niż: ±10%.   

6.4.8. Kontrola wyglądu zewnętrznego podbudowy   

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw podbudowy należy wykonać przez bezpośrednie 

oględziny.   

Wygląd zewnętrzny warstwy podbudowy powinien być jednorodny tj. bez miejsc porowatych, 

spękanych i łuszczących się. Złącza poprzeczne technologiczne powinny być ściśle związane i równe.   

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy i 

ulepszonego  podłoża  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne   
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Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podbudowy i ulepszonego podłoża stwierdzi 

się,  że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa 

zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza  się inny 

rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.   

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o 

więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 

poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.   

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy   

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie materiału z rozbiórki i ponowne wykonanie warstwy o 

odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 

Wykonawcy.    

6.5.3. Niewłaściwa  wytrzymałość  podbudowy i ulepszonego podłoża   

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST zaleca się 

sprawdzenie wytrzymałości podbudowy na próbkach wyciętych z warstwy lub wykonanie badań 

sprawdzających nośność metodą obciążeń płytowych. W przypadku stwierdzenia braku 

odpowiedniej wytrzymałości lub nośności warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nową o 

odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.    

7. OBMIAR  ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne” p. 7.    

7.2. Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża o 

określonej grubości               z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.   

  

8.          ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 00.00.00 „ Wymagania ogólne” p. 8. Roboty uznaje się 

za zgodne               z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania  z zachowaniem tolerancji               wg. P. 6 dały wyniki pozytywne.   

  

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  

  

9.3. Cena jednostki obmiarowej   

Cena wykonania 1 m2  warstwy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:   

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

− oznakowanie robót,   

− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,   
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− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych,   

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,   

− pielęgnacja wykonanej warstwy   

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,   

  

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy   

[1] PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych   

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu   

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych   

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   

[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych   

[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową  

[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego   

[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego   

[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego   

[10] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles   

[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności   

[12] PN-B-30020 Wapno   

[13] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny   

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny   

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych   

[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  [18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne.   

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie   

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego   

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych  [24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego   

[25] PN-B-04481 (BN-77/8931-12) Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu   

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi.   

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM-1997  
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

SST. D.8. 01.04. 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie przy  budowie utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stosowanej są jako dokument przetargowe i 

kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Ustalenia zawarte są w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne”  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

Właściwości kruszywa 
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 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne”  

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne”  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne”  

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 

popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 

podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST    Wymagania ogólne 

Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 

zasadami określonymi w OST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  „Podbudowa 

z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

3.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 

Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne”  

3.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

4.  OBMIAR ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

4.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

5..   PODSTAWA PŁATNOŚCI   

5.1. Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

5.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

 

     

 SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

SST. D. 9. 01.01. 

NAWIERZCHNIA  Z   BETONOWEJ   KOSTKI   BRUKOWEJ 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej  z budową utwardzenia terenu przy N.Z.O.P. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

Zakres robót objętych SST 
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 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej 

na: 

 drogach lokalnych i dojazdowych, 

 ulicach osiedlowych i zbiorczych, 

 przystankach autobusowych, peronach i ciągach pieszo-jezdnych, 

 placach, parkingach,  wjazdach do bram i garaży,   

 chodnikach, alejach spacerowych, ścieżkach, pasażach, 

 ścieżkach rowerowych. 

 Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST można stosować do napraw 

na większej powierzchni niż remont cząstkowy, al. przy odnowie nawierzchni. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.3.2. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym 

materiałem wypełniającym. 

1.3.3. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym 

materiałem wypełniającym. 

1.3.4.  Remont cząstkowy – naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej o powierzchni do około 5m2. 

1.3.5. Odnowa nawierzchni – naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20 – 

25% jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy. 

  1.3.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST   „Wymagania ogólne”  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   

„Wymagania ogólne” . 

Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST „Nawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników” . 

 W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do remontu cząstkowego materiał 

kostkowy otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być 

tego samego gatunku i koloru co kostka z nawierzchni istniejącej. 
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3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST [2], dla ręcznego układania 

betonowej kostki brukowej na małych powierzchniach, z zastosowaniem sprzętu do rozebrania 

uszkodzonej nawierzchni, jak al.: łopatek do oczyszczenia spoin, haczyków do wyciągania kostek i 

usuwania zalew, dłut, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, drągów 

stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat al. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne”  

Transport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST  

5.  WKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegające remontowi cząstkowemu 
 Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

obejmujące: 

 zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni, 

 przesuwanie rzędów kostek pod działaniem sił poziomych, 

 zniekształcenia związane z lokalnym podnoszeniem się nawierzchni lub pęknięciami w spoinach pod 

wpływem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawą cementowo-piaskową, 

 osłabienia stateczności kostek przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału wypełniającego 

kostki, 

 osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (al. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej 

jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, 

 nierówności bruku z powodu pochylenia się kostek, powstających od wysysania przez opony 

samochodów piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania się kół samochodowych, 

 kostki pęknięte, zmiażdżone, uszkodzone powierzchniowo, 

 inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu. 

Zasady wykonywania remontu cząstkowego 
 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

 wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 

 rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i 

posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego, 
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2.  ułożenie nawierzchni 

 spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypełnieniem spoin, 

 pielęgnację nawierzchni. 

Roboty przygotowawcze 
5.1.1 Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 

nawierzchni naprawianej z istniejącą. 

 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 

kołowego względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont al. na połowie 

szerokości jezdni. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier. 

5.1.2 Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału z 

betonowej kostki brukowej 

Przy kostce ułożonej na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkę nawierzchni 

można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, drągami stalowymi al. 

Uzyskuje się dość dużo materiału zdatnego do ponownego użycia. 

 Rozbiórkę kostki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 

zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle młotkami pneumatycznymi, drągami 

stalowymi al., uzyskując znacznie mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim. 

 Szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniającymi należy 

oczyścić za pomocą haczyków, szczotek stalowych ręcznych lub mechanicznych, dłut, łopatek al. 

 Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu 

na fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, 

względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę. 

 Materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy 

dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. 

5.1.3 Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego 

 Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. 

Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla 

rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiając ją do 

akceptacji Inżyniera. 

 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości al. od 160 do 

180 kg cementu na 1 m3 betonu. 

5.1.4. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Kształt, wymiary i barwa kostek  oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem 

przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki 
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otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał kostkowy 

powinien być tego samego gatunku i koloru co stary. 

  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (al. matami ze 

słomy, papą al.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

 Podsypkę piaskową pod kostką należy albo: 

 spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 

 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 

a następnie ubić. 

 Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 

podbudowie. 

 Sposób wykonania podsypki zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST Kostkę 

układa się około 1,5 cm powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (al. studzienek, 

włazów al.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 

mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (al. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 

otaczającej starej nawierzchni. 

 Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi należy 

zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej nawierzchni. 

 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania OST , jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania OST  , jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniającymi, określonymi w OST . 

 Sposób wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca się przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami OST. 

 Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, można używać cementu 

o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą 

cementowo-piaskową. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego 

piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w 

przypadku zwykłego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości 

wczesnej. 
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 Remontowaną nawierzchnię można oddać do użytku: 

 bezpośrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem, 

 po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

 po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykłego cementu portlandzkiego do podsypki i 

wypełnienia spoin jak wyżej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej: 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

b) wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych wg OST w zakresie innych materiałów: 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody al. Określone w, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego nawierzchni z 

kostki podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 

cząstkowego 1 raz 
Tylko niezbędna 

powierzchnia 

2 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i materiał 

kostkowy odzyskany z rozbiórki 1 raz 
Akceptacja tylko kostek 

nieuszkodzonych 

3 Podbudowa i podłoże gruntowe Ocena ciągła 
Ew. remont z dokładnością 

powierzchni   1 cm 

4 Podsypka Ocena ciągła Odchyłka grubości  1 cm 

5 
Ułożenie kostek (rodzaj, kształt, wymiary, 

barwa, deseń ułożenia) 
Ocena ciągła Wg pktu 5.4.4 

6 Równość nawierzchni w profilu podłużnym i 

poprzecznym 
Ocena ciągła 

Wg pktu 5.4.4 

Prześwity pomiędzy łatą     a 

powierzchnią do 8 mm 
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7 Wypełnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4.4 

 

Badania wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, 

kształtu i wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek, które powinny być jednakowe 

z otaczającą nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, 

 prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, deformacji w 

nawierzchni, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej, 

 ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego, 

 wykonanie   podsypki pod nową nawierzchnię. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami „Wymagania ogólne”  oraz niniejszej OST. 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1.Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 
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 ew. przygotowanie i remont podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie robót rozbiórkowych, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie 

obejmuje ew. występujących robót towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które 

powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 

odpowiednie OST. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

 Polskie Normy i normy branżowe dotyczące wykonania nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej obowiązują według]. 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

oraz placów i chodników. 

 

 

  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. D.15. 01. 07. 

BETON KONSTRUKCYJNY  

  

1 WSTĘP   

1.1 Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dla wykonania i 

odbioru elementów betonowych i żelbetowych w konstrukcjach przepustów przy  budowie 

utwardzenia terenu przy N.Z.O.P.   

Oznaczenia klas betonu wg poszczególnych norm:   

  

                                                          BETON wg PN-91/S-10042(RGb)   

B10  B15  B20  B25  B30  B35  B45   B50  B55  B60  
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BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube)  

   

C8/10  C12/15  C16/20  C20/25  C25/30  C30/37  C35/45   C40/50  C45/55  C50/60  

  

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji 

Projektowej.  Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do 

obowiązków Wykonawcy.    

1.2 Zakres stosowania SST   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.    

1.3 Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów mostowych.   

Niniejsza SST zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu.    

1.4 Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

„Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie” oraz określeniami podanymi w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz 

podanymi poniżej:   

1.4.1 Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 

hydratacji cementu.   

1.4.2 Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w 

stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.   

1.4.3 Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien 

poziom wytrzymałości.   

1.4.4 Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3.   

1.4.5 1.4.5 Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy 

przez wykonawcę na jego własny użytek.   

1.4.6 Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub 

jednostkę nie będącą wykonawcą. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje się również: beton 

produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, 

ale nie przez wykonawcę.   

1.4.7 Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są 

podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonych 

właściwościach.  

1.4.8 Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są 

podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonym składzie.   
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1.4.9 Rodzina betonów – grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana 

zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.   

1.4.10 Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu 

zgodnie z procedurą podaną w PNEN 12350-1, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.   

1.4.11 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.   

1.4.12 Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.   

1.4.13 Betoniarka samochodowa – betoniarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, 

umożliwiająca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej.   

1.4.14 Urządzenie mieszające – urządzenie z reguły montowane na podwoziu 

samojezdnym i umożliwiające utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas 

transportu.   

1.4.15 Urządzenie niemieszające – urządzenie stosowane do transportu mieszanki 

betonowej bez jej mieszania, np. wywrotka samochodowa lub zasobnik.   

1.4.16 Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym 

betoniarki lub ilość rozładowana w ciągu 1 min. z betoniarki o pracy ciągłej.   

1.4.17 Ładunek – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca 

jeden zarób lub więcej zarobów.   

1.4.18 Dostawa – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej.   

1.4.19 Partia – ilość mieszanki betonowej, która jest: wykonana w jednym cyklu 

operacyjnym mieszarki okresowej, lub wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciągłej, lub 

przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga więcej niż 

jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty mieszania w mieszarce o 

pracy ciągłej.   

1.4.20 Próbka złożona – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku porcji pobranych 

z różnych miejsc partii lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą.   

1.4.21 Próbka punktowa – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy 

betonu, składająca się z jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą.   

1.4.22 Porcja – ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności, za pomocą 

narzędzia do pobierania próbek.   

1.4.23 Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych 

ilościach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub 

betonu stwardniałego.   

1.4.24 Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy 

pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Rozróżnia się dwa typy dodatków 

nieorganicznych: prawie obojętne (typ I) i posiadające właściwości pucolanowe lub utajone 

właściwości hydrauliczne (typ II).   

1.4.25 Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. 

Kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej 

użytego w obiekcie budowlanym.   

1.4.26 Kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym większej niż niż 2000 

kg/m3, ale nie przekraczającej 3000 kg/m3.  
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1.4.27 Cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą 

daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po 

stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą.   

1.4.28 Całkowita zawartość wody – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i 

znajdująca się na jego powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w 

postaci zawiesin jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania.   

1.4.29 Efektywna zawartość wody – różnica między całkowitą ilością wody w mieszance 

betonowej a ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo.   

1.4.30 Współczynnik woda/cement (w/c) – stosunek efektywnej zawartości masy wody do 

zawartości masy cementu w mieszance betonowej.   

1.4.31 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do 

jego masy w stanie suchym.   

1.4.32 Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.   

1.4.33 Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 

liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.   

1.4.34 Klasa wytrzymałości betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący 

beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza 

minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych fck,cyl w N/mm2 

(MPa), druga liczba - minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach 

sześciennych fck,cube w N/mm2 (MPa).   

1.4.35 Wytrzymałość charakterystyczna betonu – wartość wytrzymałości, poniżej której 

może się znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości 

betonu.   

1.4.36 Klasa ekspozycji betonu – określa wymagania materiałowo-technologiczne 

dotyczące odporności betonu na oddziaływanie środowiska przy założeniu co najmniej 50 lat 

eksploatacji.   

 W zależności od niej dobierany jest skład, klasa wytrzymałości i struktura betonu.   

Norma PN-EN 206-1 rozróżnia następujące klasy ekspozycji, które zestawiono w poniższej 

tabeli:  

   

Klasa ekspozycji  Oznaczenie klasy  Opis środowiska  

1.Brak zagrożenia agresją 

środowiska lub zagrożenia korozją  
XO  

Betony niezbrojone i niezawierające 

innych elementów metalowych. 

Betony zbrojone bardzo suche  

2.Korozja spowodowana 

karbonatyzacją  

XC1  Suche lub stale mokre  

XC2  Mokre, sporadycznie suche  

XC3  Umiarkowanie wilgotne  

XC4  Cyklicznie mokre i suche  

3.Korozja spowodowana chlorkami XD1  Umiarkowanie wilgotne  
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niepochodzącymi z wody morskiej  XD2  Mokre, sporadycznie suche  

XD3  Cyklicznie mokre i suche  

4.Korozja spowodowana 

chlorkami z  

XS1  Narażenie na działanie soli zawartych 

w  

wody morskiej   powietrzu, ale nie na bezpośredni 

kontakt z wodą morską  

XS2  Stałe zanurzenie  

XS3  Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli  

  

5. Agresywne oddziaływanie 

zamrażania/rozmrażania bez 

środków odladzających albo ze 

środkami odladzającymi   

  

XF1  
Umiarkowanie  nasycone  wodą  bez  

środków odladzających  

XF2  
Umiarkowanie  nasycone  wodą  ze  

środkami odladzającymi  

XF3  
Silnie nasycone wodą bez środków 

odladzających  

XF4  
Silnie nasycone wodą ze środkami 

odladzającymi  

  

6. Agresja chemiczna   

  

XA1  Środowisko chemiczne mało 

agresywne  

XA2  
Środowisko  chemiczne 

 średnio agresywne  

XA3  Środowisko chemiczne silnie 

agresywne  

 

Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków pracy należy 

przyjmować zgodnie z tabelą, chyba że w dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.  

  Element  Klasy ekspozycji  

A  Ławy fundamentowe, oczepy pali, podwaliny  XF1, XC2, XA1  

B  Filary, ściany przyczółków  XC4, XD1, XF2  

C  Ustrój nośny  XC4, XD1, XF2  

D  Pylony  XC4, XD1, XF2  

E  Nawierzchnie mostowe  XC4, XD3, XF4, XS1  

F  Nawierzchnie drogowe  XC4, XD1, XF2  

G  Konstrukcje narażone na oddziaływanie wód 

agresywnych  

XS3, XF3, XC4, XA1  

W wymaganiach dotyczących każdej klasy ekspozycji należy określić:   

- dopuszczalne rodzaje i klasy składników,   

- maksymalny współczynnik w/c,   

- minimalną zawartość cementu,   

- minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu (opcjonalnie),  -  minimalną zawartość 

powietrza w mieszance betonowej – jeśli dotyczy.    



114 

 

 

 

 

1.4.37 Specyfikacja – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania lub składu betonu, podane producentowi.   

1.4.38 Specyfikujący – osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej i 

stwardniałego betonu.   

1.4.39 Producent – osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową.   

1.4.40 Wykonawca – osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania 

konstrukcji lub elementu.   

1.4.41 Okres użytkowania – okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada 

wymaganiom eksploatacyjnym dotyczącym tej konstrukcji, pod warunkiem, że jest ona właściwie 

użytkowana.   

1.4.42 Badanie wstępne – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem 

produkcji, jaki powinien być skład nowego betonu lub rodziny betonów, aby spełnił wszystkie 

określone wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego.   

1.4.43 Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie czy wytypowane zaroby lub 

ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji.   

1.4.44 Badanie zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności 

betonu   

1.4.45 Ocena zgodności – systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrób spełnia 

wyspecyfikowane wymagania.   

1.4.46 Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które 

wpływają na niego lub na zbrojenie lub na inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które 

nie zostały uwzględnione jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym.   

1.4.47 Weryfikacja – potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodów, że 

wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione.   

1.4.48 Obiekt inżynierski – do takich obiektów zaliczamy: obiekty mostowe, tunele, przepusty i 

konstrukcje oporowe.   

1.4.49 Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszorowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 

rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, 

estakadę, kładkę.   

1.4.50 Tunel – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszorowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 

komunikacji gospodarczej przez lub pod przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście 

podziemne.   

1.4.51 Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogi.   

1.4.52 Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności 

uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych.   

   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami 

i poleceniami Inżyniera.  
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2.      MATERIAŁY   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 

postanowienia odpowiednich polskich norm i „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.   

  

2.1.  Składniki mieszanki betonowej   

Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach 

mogących obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Ustalona ogólna 

przydatność danego składnika nie oznacza, że może on być stosowany w każdej sytuacji i do 

każdego składu betonu.   

Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej uwzględniony 

lub gdy dany składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, określenie 

przydatności tego składnika można przeprowadzić na podstawie:   

- europejskiej aprobaty technicznej, dotyczącej zastosowania danego składnika,   

- odpowiedniej normy krajowej lub postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu, 

dotyczących jego zastosowania.   

  

2.1.1.  Cement - wymagania i badania   

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1.   

Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego 

niskoalkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas 

betonu:  -  do betonów klasy C16/20 i C20/25 – cement klasy 32,5 NA;   

- do betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA;   

- do betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 52,5 NA   

   

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Znak zgodności umieszczony przez producenta 

na opakowaniach musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostkę 

certyfikującą, a określającym zgodność z normami przedmiotowymi.   

Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej musi 

być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki należy ocenić wg 

PN-EN 197-1.   

  

2.1.2.  Kruszywo   

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. 

Ponadto zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
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inżynierskie i ich usytuowanie” kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom, które zestawiono 

poniżej.   

  

2.1.3.  Kruszywo grube - wymagania i badania   

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych 

źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji 

betonowej.   

Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo-piaskową określoną w PN-

EN12620. Do betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 

mm.   

Do betonu klasy C25/30 i wyższej należy stosować wyłącznie grysy granitowe, bazaltowe lub z 

innych skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna 

do 16 mm, spełniające następujące wymagania:  

  

a) zawartość pyłów i zanieczyszczeń:   

Rodzaj zanieczyszczenia  

Dopuszczalna 

 zawartość kruszywie 

grubym  

w  

Pyły mineralne   do 1 %   

Zanieczyszczenia obce  do 0,25%   

Zanieczyszczenia organiczne  *)   

Ziarna nieforemne  do 20 %   

Grudki gliny  0%   

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej   

 b) właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa:   

  

Właściwości   Dopuszczalna zawartość w kruszywie grubym  

Wskaźnik rozkruszenia:  

- grysy granitowe  

- grysy bazaltowe i inne  

do 16 % do 

8 %  

 

Nasiąkliwość  do 1,2 %   

Mrozoodporność  
do 2%     *) do 

10%   **)  

 

Reaktywność alkaliczna z 

cementem (wg PN – B-

zwiększenie 

liniowych ˂ 0,1 %  

wymiarów  
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06714/34  

Zawartość związków siarki  do 0,1 %   

Zawartość podziarna  do 5 %   

Zawartość nadziarna  do 10 %   

*) Wg metody bezpośredniej   

**) Wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02)  

  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań 

pełnych wg PN-86/B06712/A1:97, PN-86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wyników 

badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, w terminach przewidzianych przez 

Inżyniera.   

Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:   

- oznaczenie składu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000   

- oznaczenie ziaren nieforemnych, PN-78/B-06714/16   

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12   

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),  -  

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13.   

 W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie 

takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.   

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej 

betonu.   

 2.1.3.1 Kruszywo drobne – wymagania i badania   

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania:   

a) w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w 

stosie okruchowym:  -  ziarna nie większe niż 0,25 mm - 14 do 19 %,   

-  ziarna nie większe niż 0,50 mm - 33 do 48 %,  

-  ziarna nie większe niż 1,00 mm - 57 do 76 %.   

  

b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:   

  

Właściwości   Dopuszczalna zawartość w kruszywie drobnym  

Pyły mineralne  do 1,5 %  

Zanieczyszczenia obce  do 0,25 %  

Zawartość związków siarki  do 0,2 %  

Reaktywność alkaliczna z cementem 

(wg PN – 78/B-06714/34  

zwiększenie  wymiarów  

liniowych ˂ 0,1 %  

Zanieczyszczenia organiczne  *)  
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Grudki gliny  0 %  

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej   

  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:   

- oznaczenie składu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000   

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13   

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12.   

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).   

  

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych 

oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.   

  

2.1.3.2 Uziarnienie kruszywa   

Uziarnienie kruszywa należy przyjmować w zależności od klasy ekspozycji betonu, klasy 

wytrzymałości, trwałości konstrukcji i przyjętej metody projektowania składu mieszanki 

betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziału 5 oraz załącznikiem J normy PN-EN 206-1.   

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej 

do ustalenia składu betonu, nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej:   

  

Frakcje mieszanki kruszywa  
Maksymalna 

różnica  

Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 

mm  ± 10%  

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm  ± 10 %  

Zawartość poszczególnych frakcji 

powyżej 5 mm  

± 20 %  

  

2.1.4 Woda zarobowa - wymagania i badania   

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008.   

Jeżeli wodę do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociągów miejskich), to nie 

wymaga się żadnych badań.  Oprócz wody wodociągowej norma dopuszcza do stosowania:   

- wodę odzyskiwaną z procesów produkcji betonu,   

- wodę ze źródeł podziemnych,   

- naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych,  

-  wodę morską lub zasoloną,  

- wodę uzyskaną z kanalizacji.   

  

Powyższe rodzaje wody należy poddać wstępnej ocenie zgodnie z poniższą tablicą:  

  

Cecha  Wymaganie  

Zawartość olejów i 

tłuszczów  Nie więcej niż widoczne ślady  
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Zawartość detergentów  Piana powinna znikać do 2 minut  

Barwa  
Bladożółta lub jaśniejsza ( nie dotyczy wody 

odzyskiwanej z produkcji betonu)  

Zawiesiny  
Nie więcej niż określona ilość ( nie dotyczy 

wody odzyskiwanej z produkcji betonu)  

Zapach  
Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez 

zapachu H2S po dodaniu HCL  

Kwasowość  pH≥4  

Zawartość substancji 

humusowych  

Jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH  

  

W zakresie właściwości chemicznych norma stawia 

następujące wymagania:   

-  zawartość chlorków ≤ 400 mval/l wody   

- zawartość siarczanów ≤ 2000 mg/l wody   

- zawartość alkaliów (w przeliczeniu na NaO) ≤ 1500 mg/l wody, chyba, że wykaże się, że nie 

nastąpi szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami,   

- inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, ołów i cynk), jeżeli oznaczenia 

jakościowe dają wynik pozytywny to albo przeprowadza się oznaczenia ilościowe tych 

substancji, albo sprawdza się czy nie wywierają szkodliwego wpływu na czas wiązania i 

wytrzymałość na ściskanie. Dopuszczalne maksymalne zawartości cukrów, fosforanów jako 

P2O5, ołowiu jako Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynoszą po 100 mg/l wody, a azotanów jako NO3- 500 

mg/l.   

  

Wody ze źródeł podziemnych, wody powierzchniowe i ze ścieków przemysłowych bada się przed 

pierwszym użyciem i następnie co miesiąc, aż do ustalenia jaka jest zmienność składu. Wówczas 

częstotliwość badań można zmniejszyć. Wodę morską lub zasoloną bada się przed pierwszym 

użyciem, a następnie raz na rok i w razie wątpliwości co do stałości składu. Woda odzyskana z 

produkcji betonu powinna spełniać wymagania dla wody zarobowej oraz;  -  należy zapewnić 

jednorodność materiału stałego w jej składzie,   

- należy kontrolować gęstość i na tej podstawie oceniać i uwzględniać zawartość masy materiału 

stałego dodawanego razem z wodą do nowej mieszanki betonowej.   

  

2.1.5 Domieszki i dodatki do betonu   

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek 

chemicznych o działaniu:   

-  napowietrzającym,   

- uplastyczniającym,   

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.   

  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:   

- napowietrzająco  
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- - uplastyczniających,   

- -  przyśpieszająco  

-  uplastyczniających.   

  

Domieszki do betonów mostowych muszą spełniać wymagania PN-EN 934-2, posiadać Aprobaty 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza 

się zgodnie z PN-EN 480-1 do 12.   

Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej 

największej ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g 

na 1 kg cementu. Stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się 

wyłącznie w przypadku wcześniejszego ich wymieszania z częścią wody zarobowej.   

Ogólną przydatność dodatków ustala się dla:   

- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620   

- barwników wg PN-EN 12878   

- popiołu lotnego wg PN-EN 450   

  

2.2.  Beton   

Skład betonu należy tak dobrać aby spełnić wymagania określone dla betonu i mieszanki 

betonowej, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją 

stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac 

betonowych.   

   

2.2.1.  Mieszanka betonowa   

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Zalecane wartości graniczne dotyczące składu 

zestawiono w Tab. F1 Załącznika F normy PN-EN 206-1. Próbki mieszanki betonowej do badań 

należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.   

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.   

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

- przy kruszywie grubym do 16mm.   

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:   

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 

różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku,   

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.   

W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton 

narażony jest na działanie środowiska wilgotnego należy zastosować odpowiednie środki 

ostrożności, np. wg wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901.   
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Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Współczynnik w/c 

nie może przekraczać wartości podanych dla poszczególnych klas ekspozycji w tab. F1 załącznika 

F normy PN-EN 206-1.  Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

-  400kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,  -  450kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych.   

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 fck,cube   

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej – klasa S3 wg PN-EN 

206-1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się metodą opadu stożka podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2.   

Zawartość chlorków w betonie określa się jako procentową zawartość jonów chloru w 

odniesieniu do masy cementu. Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe zwykłe lub sprężające 

oraz inne elementy metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie 

chlorków. Sprawdzenie zawartości chlorków oraz podział na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1.   

Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spełniać wymagania mrozoodporności.   

W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzających (minimalna 

zawartość powietrza zgodna z tab. F1 Załącznika F do PN) lub stosowanie badań jego właściwości 

użytkowych. Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową wg PN-

EN 12350-7.   

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5 C. 

Wszelkie wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej 

dostarczeniem powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą.   

  

2.2.2 Stwardniały beton   

Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spełniać wymienione 

poniżej wymagania:   

-  nasiąkliwość - do 5%,   

-  mrozoodporność  

- ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania – F150  

-  wodoszczelność - W8.   

Próbki do badań wytrzymałościowych pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą 

PN-EN 12390-1 do 7. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 

28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.   

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.   
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej 

specyfikacji należy uznać za niezdatny w konstrukcji i usunąć go.   

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym od 28 dni.   

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 

raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. Próbki przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach 

wyciętych z konstrukcji.   

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek 

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni. Zaleca się badać 

mrozoodporność również na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 

przyśpieszonej, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a 

badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.   

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 

160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w 

warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na 

próbkach wyciętych z konstrukcji.   

  

2.2.3 Klasy wytrzymałości na ściskanie   

Klasy betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie dokonuje się na podstawie 

poniższych tablic. Podstawą kwalifikacji może stanowić wytrzymałość charakterystyczna na 

ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i 

wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm ((fck,cube).   

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego:  

  

Klasa 

wytrzymałości  

na ściskanie   

  

  

Minimalna wytrzymałość  

charakterystyczna oznaczana  

na próbkach walcowych  

fck,cyl) N/mm2,N8   

  

  

Minimalna wytrzymałość  

charakterystyczna oznaczana  na próbkach 

sześciennych  fck,cube) N/mm2,N8   
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C8/10  

C12/15  

C16/20  

C20/25  

C25/30  

C30/37  

C35/45  

C40/50  

C45/55  

C50/60  

C55/67  

C60/75  

C70/85  

C80/95  

C90/105  

8  

12  

16  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60  

70  

80  

90  

10  

15  

20  

25  

30  

37  

45  

50  

55  

60  

67  

75  

85  

95  

105  

  

 Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego:  

  

Klasa 

wytrzymałości  

na ściskanie   

  

  

Minimalna wytrzymałość  

charakterystyczna oznaczana  

na próbkach walcowych  

fck,cyl) N/mm2,N8   

  

  

Minimalna wytrzymałość  charakterystyczna 

oznaczana  na próbkach sześciennych  

fck,cube) N/mm ,N8   

  

LC8/9  

LC12/13  

LC16/18  

LC20/22  

LC25/28  

LC30/33  

LC35/38  

LC40/44  

LC45/50  

LC50/55  

LC55/60  

LC60/66  

LC70/77  

LC80/88  

  

8  

12  

16  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60  

70  

80  

  

9  

13  

18  

22  

28  

33  

38  

44  

50  

55  

60  

66  

77  

88  

  

  

 3.   SPRZĘT   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.   

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego 

przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć 
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zapewnioną szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny 

być kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. 

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Dozatory muszą 

mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 

mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz.   

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 

także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 

10 m, wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  Belki i 

łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.   

  

4 TRANSPORT   

4.1 Transport cementu   

Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem należy 

stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.   

  

4.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej   

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:   

- naruszenia jednorodności masy,   

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).   

  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 

rodzaju konstrukcji.   

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 

Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 

badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:  -  dla betonów gęstoplastycznych 4 

sek do 6 sek,  -  dla betonów wilgotnych 10 sek do 15 sek.   

  

4.3 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej   

4.3.1 Środki do transportu betonu   

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu   

4.3.2 Czas transportu i wbudowania   

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:   

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15oC   
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- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C   

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C   

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 

następujących warunków:  a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji 

plastycznej (6 cm wg stożka opadowego),   

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,   

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18o przy transporcie do góry i 12o 

przy transporcie w dół,   

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,  e) 

odległość transportu nie przekracza 10 m.   

  

4.4 Transport stali zbrojeniowej.   

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 

środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego   

  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Uwaga ogólna   

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.   

  

5.2. Roboty betonowe   

5.2.1.  Zalecenia ogólne   

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) 

obejmującą:  -  wybór składników betonu,   

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,   

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,   

- sposób transportu mieszanki betonowej,   

- kolejność i sposób betonowania,   

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,   

-  sposób pielęgnacji betonu,   

-  warunki rozformowania konstrukcji,   

-  zestawienie koniecznych badań.   

  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:   

  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,   

-   prawidłowość wykonania zbrojenia,  

-  zgodność rzędnych z projektem,   
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- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,   

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,   

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.,   

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),   

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.   

  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-

06251 oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie”.   

  

5.2.2 Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej   

a) Dozowanie składników   

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością:   

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody   

-  3% - przy dozowaniu kruszywa   

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 

 b) Mieszanie składników   

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być 

krótszy niż 2 minuty.   

c) Układanie mieszanki betonowej   

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m)   

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 

Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:   

- Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 

za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi  

-  Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne  d) 

Zagęszczanie betonu   

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:   

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym   
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- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m   

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości   

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sek.   

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne  e) Przerwy w betonowaniu   

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.   

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:   

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego   

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania   

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu   

f) Wymagania przy pracy w nocy   

  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.   

5.2.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   

 a) Temperatura otoczenia   

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5o C jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10o C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni.  

  

b) Zabezpieczenie podczas opadów   

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.   
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c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia   

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa   

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0o C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji.   

  

5.2.4 Pielęgnacja betonu   

 a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu   

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.   

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 

dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej.   

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008.   

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.   

 b) Okres pielęgnacji   

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.   

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:   

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię;   

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;   

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

normowym wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.   

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.   

  

5.2.5 Usuwanie deskowania i rusztowania   

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.   

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, 

które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie 
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podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych 

naprężeń w konstrukcji.   

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla betonów 

z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 

następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:   

- 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 

powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,   

- 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 

1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,   

- 7 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,   

- 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m,  -  28 dni dla 

konstrukcji o większych rozpiętościach.   

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane 

terminy mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach 

dotyczących wytrzymałości betonu. Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, 

wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu 

twardnienia betonu.   

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-

63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną 

wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako 

średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych.   

Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera.   

Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny 

być ustalone w Dokumentacji Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami 

bieżąco prowadzonych badań na budowie.   

 

5.2.6 Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów   

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż + 10oC należy przestrzegać następujących rygorów 

w prowadzeniu obróbki cieplnej:   

- bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją 

paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki cieplnej,  -  

wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,   

- podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15oC/godz.,   

- max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80oC,   

- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur między 

powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40oC.   

Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80oC a temp. otoczenia wynosi około 10oC, 

wówczas czas trwania kolejnych faz będzie następujący:   

- wstępne dojrzewanie min. 3 godz.,   

- podnoszenie temperatury około 5 godz.,   

- utrzymanie temperatury 80OC 4 godz.,   

-   studzenie 2 godz.   
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5.2.7 Wykańczanie powierzchni betonu   

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:   

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię;   

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;   

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

normowym wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.   

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.   

   

5.3. Rusztowania   

5.3.1 Postanowienia ogólne   

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 

elementu konstrukcji.   

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 

uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić 

ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami 

podanymi w Rysunkach.    

5.3.2 Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie   

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 

roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 

przystąpieniem do realizacji   

Projekt Techniczny rusztowań musi być wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP31 

"Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego"   

Projekt Techniczny rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań oraz 

podniesienie wykonawcze przęseł tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłużne i 

poprzeczne były zgodne z Rysunkami.   

5.3.3 Warunki wykonania rusztowań   

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 

wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania   

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na 

jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-

72/D-96002   

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 

rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań   

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie 

za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.   

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 

uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z 

rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H84023. Można również stosować stal o podwyższonej 
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wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane 

pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez 

odpowiednie placówki naukowo badawcze.   

Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144   

Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-

75/H-93200/00 a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269   

Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A.   

  

5.3.4 Pomiary osiadań w czasie realizacji robót   

Wykonawca winien zainstalować urządzenie zapewniające możliwość wykonania dodatkowych 

pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań   

  

5.3.5 Tolerancje wykonawcze dla rusztowań   

Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę 

pomiędzy naciągniętą struną a poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką, ścianką lub 

środnikiem kształtownika) są następujące:  -  dla części pionowych - 0.001 ich długości i nie 

większa niż, 1.5 mm   

- dla części poziomych - 0.001 ich długości i nie większa niż, 1.5 mm  -  dla ściągów - 0.002 ich 

długości i nie większa niż, 2.0 mm   

 Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny być 

większe niż:  -  1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm   

- 1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm   

- 5% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm - dla owalności otworów (tj. różnicy pomiędzy   

- największą i najmniejszą średnicą )   

- 2 mm oraz 3 % grubości łączonych elementów - dla skośności otworów  Dopuszczalne odchyłki 

w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące:   

± 5 cm - w rozstawie wież klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w założeniu 

całkowicie osiowego przenoszenia obciążeń pionowych 0,5 % wysokości rusztowania lecz nie 

więcej niż 5 cm - w wychyleniu rusztowania z płaszczyzny pionowej   

± 3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepów   

± 2 cm - w rzędnych oczepów   

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą:   

± 10 cm - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu   

± 10 cm - w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do położenia wypadkowej   

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów wynoszą   

± 5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów   

± 10 cm - w położeniu środka ciężkości podstawy klatki   

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla pozostałych typów rusztowań wynoszą:   

± 15 cm - w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych   

± 2 cm - w rozstawie podłużnic i poprzecznic   

± 1 cm - w długości wsporników   

4% - w przekrojach poprzecznych elementów   
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0,5 % wysokości lecz nie więcej niż 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z 

płaszczyzny pionowej  10 % - w wielkości podniesienia wykonanego w 

stosunku do wartości obliczeniowej Dopuszczalne ugięcia pionowe nie 

powinny przekraczać:   

1/400 l - w belkach poddźwigarowych  1/200 l - w belkach pomostów roboczych.   

  

5.3.6 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach   

a) Dokręcanie śrub łączących   

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe 

powinny być całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg 

ściągów w stężeniach poprzecznych i podłużnych rusztowania.   

b) Uziemienie rusztowań   

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-

86/E-05003/01.   

Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub 

inne urządzenia z silnikami elektrycznymi, Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o 

częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12. Odległość między uziomami nie powinna 

przekraczać 16 m.   

c) Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej   

W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego 

elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym również przewodów trakcji, linie 

te na czas prowadzenia robót winny być wyłączone względnie Wykonawca winien sporządzić 

projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia..  d) Dostęp do rusztowań   

Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 

wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po 

konstrukcji rusztowania.  e) Pomosty rusztowań   

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co 

najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla 

robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m.  f) Praca na rusztowaniach   

Praca powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod 

rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice 

ostrzegawcze.   

g) Praca dźwigami   

Powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji.   

  

5.4 Deskowania   

5.4.1 Cechy konstrukcji deskowania   

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań Projekt 

Techniczny ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 

uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 
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wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości 

ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od 

ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.   

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.   

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 

większy niz 2 mm.  W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie, nie mogą one 

być widoczne po rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina.   

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków i przed wypełnieniem masą 

betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i 

związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania 

nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą, 

zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.  

  

5.4.2 Dopuszczalne ugięcia deskowań:   

1/200 L - w deskach i belkach pomostów   

1/400 L - dla widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych   

1/250 L - dla niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych.  Tolerancja 

nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:   

na odcinku 20 cm - 2 mm  

na odcinku 200 cm - 5 mm.   

  

5.5 Wykonywanie zbrojenia   

a) Czystość powierzchni zbrojenia   

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota.   

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.   

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  b) Przygotowanie zbrojenia   

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 

przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i 

gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.   

- Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 

Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042  c) Montaż 

zbrojenia   

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.   

- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 

rozstawu prętów.   

- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   
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- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 

zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.   

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, 

mający odpowiednie uprawnienia.   

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.   

- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:   

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie.  -  w pozostałych rzędach - co drugie 

w szachownicę.   

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.   

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 

nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie 

płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby.   

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu   

6.1.1 Zakres kontroli   

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 

wg PN-88/B-06250:  -  właściwości cementu i kruszywa,   

- konsystencja mieszanki betonowej,   

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,   

- wytrzymałość betonu na ściskanie,   

- nasiąkliwość betonu,   

- odporność betonu na działanie mrozu,  -  przepuszczalność wody przez beton.   

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.   

  

6.1.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej   

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 

następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:   

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,   

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.   

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, 

(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 

2.2.4.   

  

6.1.3 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej   
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Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek 

napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.   

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości 

podanych w rozdz. 2.3.   

  

6.1.4 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)   

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, 

jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.   

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  Partia betonu może być zakwalifikowana do 

danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia 

następujące warunki:   

 a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15   

                        Ri min  ≥ α * RbG                   [ 1 ]  

gdzie:  Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii 

złożonej z "n" próbek,            RbG - wytrzymałość gwarantowana,  

               α - współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli                                         

Liczba próbek  „α”  

od 3 do 4  1.15  

od 5 do 8  1.10  

  od 9 do 14  1.05  

  

 W  przypadku,  gdy  warunek [ 1 ] nie jest spełniony, beton może  być  uznany za odpowiadający 

danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [ 2 ] i [ 3 ]:  

                        Ri min > RbG                         

[ 2 ] oraz                   _  

           _             R > 1.2 * RbG                      [ 3 ]   

gdzie: R  -  średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek,  obliczona wg wzoru [ 4 ]:   

                        _                n  

1 n 

   R = ∑Ri        ( 4 )  

n i=1 

   w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek.   

                                           

2) Przy liczbie kontrolowanych próbek n>15 zamiast warunku [ 1 ] lub połączonych warunków [ 2 

] i [ 3 ] obowiązuje warunek [ 5 ]   

                                                Ri - 1.64 * s > RbG                 [ 5 ]   

W którym:  
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                                              Ri  -   średnia wartość wg wzoru (4)                    s  - odchylenie 

standardowe wytrzymałości dla serii  n  próbek obliczone wg wzoru:   s=  ( 6 )  

  

 W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [ 6 ] jest większe od 0.2*R wg 

wzoru , zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W 

przypadku gdy warunki [ 1 ] lub [ 2 ] nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 

zakwalifikować do odpowiednio  niższej  klasy.  W  uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika  

nadzoru,  przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości  betonu  na próbkach wyciętych z 

konstrukcji lub elementu,   albo  badania  nieniszczące  wytrzymałości  betonu  wg PN74/B-06261 lub 

wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać 

beton za odpowiadający wymaganej klasie.   

 6.1.5 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu   

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 

oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 

najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca 

się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.  Oznaczanie nasiąkliwości na 

próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 

wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.   

 6.1.6 Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu   

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz 

w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 

na próbkach wyciętych z konstrukcji.   

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie 

badania wg metody przyśpieszonej (wg PN88/B-06250).   

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 

150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:  a) po 

badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250  -   próbka nie wykazuje pęknięć,   

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,   

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20 %,  b) po badaniu metodą przyśpieszoną wg PN-88/B-06250  -   próbka nie 

wykazuje pęknięć,   

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.   

  

6.1.7 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton   

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
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raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu.  Wymagany stopień 

wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w 

czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak 

przesiąkania wody.   

 6.1.8 Pobranie próbek i badanie   

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów   

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą (niniejszymi ST) oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.   

 6.1.9 Zestawienie wszystkich badań dla betonu:   

- badanie składników betonu   

- badanie mieszanki betonowej   

- badanie betonu   

   Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej.  

  

  Rodzaj badania  

Punkt 

normy  

PN-

88/B- 

06250  

Metoda 

badania  wg  

Termin lub 

częstość 

badania  

Badania 

składników 

betonu  

1.Badanie cementu  

- czas wiązania  

- zmiany objętości  

- obecność grudek  

  

3.

1 

3.

1  

3.1  

  

PN-88/B-

04300  

j.w.  

j.w.  

Bezpośrednio 

przed użyciem 

każdej  

dostarczonej  

partii  

2. Badanie kruszywa        

 - składu 

ziarnowego  

- kształtu ziarn  

- zawartości 

pyłów - zawartości 

zanieczyszczeń  

- wilgotności  

3.

2 

3.

2 

3.

2  

3.2  

  

3.2  

PN-78/B- 

06714/10  

/16  

/13  

/12  

  

/18  

  

  

j.w.  
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3. Badanie wody  3.3  PN- 

EN1008:2004  

Przy 

rozpoczęci

u robót i w  

przypadku  

stwierdzenia 

zanieczyszczeń  

4. Badanie dodatków i 

domieszek  

3.4  Instrukcji ITB 

nr  

206/77,  

PN-90/B-06240 

i świadectw  

dopuszczenia 

do stosowania  

  

Badanie 

mieszanki 

betonowej  

urabialności  4.2  PN-88/B-

06250  

Przy 

rozpoczęciu 

robót  

konsystencji  4.2  j.w.  Przy 

projektowaniu  

recepty i 2 razy 

na zmianę 

roboczą  

Zawartości powietrza  4.3  j.w.  j.w.  

Badania 

betonu  

1.Wytrzymałość na 

ściskanie  

5.1  PN-88/B-

06250  

Po ustaleniu 

recepty i po 

wykonaniu  

każdej partii 

betonu  

2.Wytrzymałość na 

ściskanie – badania 

nieniszczące  

5.2  PN-

74B/06261  

PN-

74B/06262  

W 

przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych  

3.Nasiąkliwość  5.2  PN-88/B-

06250  

Po ustaleniu 

recepty, 3 razy 

w okresie  

wykonywania  

konstrukcji i 

raz na 5000 

m3 betonu  

4.Mrozoodporność  5.3  j.w.  j.w.  

5.Przepuszczalność 

wody  

5.4  j.w.  j.w.  
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6.2 . Kontrola rusztowań   

6.2.1 Zakres kontroli   

- badania po wykonaniu montażu   

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po ulewnych 

opadach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód.   

Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą.  

  

6.2.2 Zestawienie i opis badań   

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez oględziny i 

porównanie zamontowanego rusztowania z Projektem Technicznym, zwracając uwagę na 

schematy rusztowania, ilość słupów, stężeń, belki wieńczące oraz rozstaw i usytuowanie podpór 

na zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  b) Sprawdzenie materiałów złącznych należy 

przeprowadzać na bieżąco.   

c) Sprawdzenie materiałów niestalowych należy przeprowadzać na bieżąco.   

d) Sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.   

W tym celu należy wyznaczyć i utrwalić, na przykład za pomocą naciągniętego drutu, osie 

rusztowania i wykonywać pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. 

Ustawienie w pionie sprawdzać pionem ze sznurkiem.   

e)Sprawdzenie podpór należy dokonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym 

oraz pomiar z dokładnością do 1 cm przy użyciu przymiaru.   

f) Sprawdzenie rzędnych wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem.   

g)Sprawdzenie połączeń na śruby należy przeprowadzać kluczem do śrub, próbując dokręcenie 

śruby, oraz przez oględziny. Wszystkie śruby powinny być dokręcone całkowicie.   

Sprawdzać należy wszystkie śruby pionowe i poziome nośne, łączące poszczególne zasadnicze 

elementy rusztowań oraz rusztowań z belkami wieńczącymi dolnymi i górnymi.   

Śruby łączące stężenia z konstrukcją nośną rusztowań należy sprawdzać wyrywkowo, obejmując 

sprawdzeniem nie mniej niż 20 % śrub.   

W przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10 % śrub badanych jest niedostatecznie dokręcona, 

należy sprawdzić wszystkie śruby łączące stężenia z konstrukcją.   

Podczas sprawdzenia należy wykorzystać materiały z badań przeprowadzonych przez kontrolę 

techniczną Wykonawcy.   

h) Sprawdzenie naciągu ściągów i stężeń należy wykonywać przez oględziny zwisu i uderzenie w 

pręt naciągu.  Sprawdzeniu podlega naciąg wszystkich ściągów i stężeń. W przypadku braku 

naciągu należy przede wszystkim sprawdzić dokręcenie śrub łączących końce ściągu z 

konstrukcją, a następnie uzyskać naciąg przez dokręcenie nakrętki dopinającej (rzymskiej).   

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania należy wykonywać przez oględziny i porównanie z 

Projektem Technicznym dotyczącym przyjętego rodzaju posadowienia. W przypadku 

zastosowania posadowienia na palach należy przy przeprowadzaniu badań korzystać z 

Dziennika bicia pali.   

Przy posadowieniu na rusztach lub klatkach z podkładów należy również sprawdzać, czy nie 

następuje usuwanie się gruntu spod podwalin rusztów lub klatek.   
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j) Sprawdzenie połączeń rusztowania z podporą palową należy wykonywać przez oględziny na 

zgodność z wymaganiami 5.3.   

k) Sprawdzenie belek wieńczących jarzma należy wykonywać przez oględziny.   

l) Sprawdzenie belek toru poddźwigowego należy wykonać przez oględziny.   

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy należy wykonywać przez oględziny, pomiar 

przymiarem i próby odrywania poręczy jedną ręką.   

n) Sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcje mostową należy 

wykonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym.   

o) Sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie należy wykonywać przez oględziny i wejście na 

rusztowanie na zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.   

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowań należy wykonywać przez oględziny, a w przypadkach 

budzących wątpliwości przez pomiar oporności przewodów uziemiających aparatami 

elektrycznymi oraz przez odkopanie uziemienia.   

q) Sprawdzenie wielkości osiadania należy wykonywać przez oględziny oraz pomiar rzędnych przy 

użyciu niwelatora i łaty mierniczej oraz porównanie z wielkościami podanymi w Projekcie 

Technicznym, jak również zanotowanymi z poprzednich badań.   

r) Sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji należy wykonywać przez 

oględziny.   

  

6.2.3 Ocena wyników badań   

Konstrukcję rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji na placu budowy w celu 

wykonania mostu należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszej ST, jeżeli wszystkie badania 

dadzą wynik dodatni. W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowaną 

konstrukcję rusztowania należy uznać za niezgodną z wymaganiami ST. Zmontowana konstrukcja 

rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna być doprowadzona 

do stanu zgodności z ST i całość przedstawiona ponownie do badań.   

Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu.   

Z badań i odbioru rusztowań należy sporządzać protokóły, które powinny zawierać:   

- protokół badań po montażu:   

- skład komisji i datę wykonania badań   

- zakres badań   

- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji   

- stwierdzenie odchyłek przekraczających granice dopuszczalne   

- ocenę komisji przeprowadzającej badania  Protokół badań w czasie eksploatacji:   

- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji   

- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowań   

- wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek i naciągów   

- wykaz zauważonych usterek   

- opinię, czy praca na rusztowaniach może być wykonywana równolegle z usuwaniem usterek  

Protokoły z badań powinny stanowić integralną część Dziennika Budowy.   

  

6.3 Kontrola szalowań  

Kontrola szalowań obejmuje:   
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- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowań lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,   

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją)   

- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.)  -  

sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.   

  

7. OBMIAR ROBÓT   

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Komentarzu do pozycji 

Przedmiaru Robót. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiorom podlegają:   

-  materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),   

-  dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,  

-  beton wykonanych elementów obiektu mostowego.   

  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające parametry 

zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego 

betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.  Z odbioru końcowego 

sporządza się protokół.   

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1 Podstawę płatności stanowi cena ustalana za wykonanie Robót -  zgodnie z warunkami umowy  

 

9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”,  

9.3 Cena jednostki obmiarowej   

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót.   

Cena jednostkowa obejmuje:   

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,   

- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,   

- opracowanie projektu deskowań i rusztowań,  -  wykonanie deskowań, rusztowań,   

- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki w ścianach oporowych przepustu  z 

odpowiednim zagęszczeniem i pielęgnacją,   

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów jak 

również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.,  -  rozbiórkę deskowań, rusztowań,   

- wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,   

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów 

rozbiórkowych poza pas drogowy.   
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Deskowania  

BN-66/7113-10      Sklejka szalunkowa  

BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe twarde. Wymagania.  

PN-75/D-96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-72/D – 96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym  

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym  

PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe  

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne  

BN-87/5028-12  Gwoździe  budowlane   

10.2. Rusztowania  

BN-70/9080-02  Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania 

i badania przy odbiorze BN-70/9080-01  Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania i wykonania. WP-D.DP31 „Rusztowania dla budowy mostów stalowych, 

żelbetowych lub z betonu sprężonego”  Min. Kom. W-wa 1967  

PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.   

10.3. Kruszywo  

    PN-87/B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

    PN-89/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu.   

    PN-89/B-06714/01 Kruszywa  mineralne.  Badania. Podział, nazwy i  określenie badań.   

    PN-76/B-06714/12 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.   

    PN-78/B-06714/13 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  

    PN-91/B-06714/15 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie składu  ziarnowego.  

    PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  

    PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  

    PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

    PN-78/B-06714/19 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią.  

    PN-78/B-06714/26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych.  

    PN-89/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową.   

    PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  

    PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenia.  

    PN-87/B-06714/43 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.   

    PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci 

grudek gliny.      

PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą  szybką.   

    PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.   

    PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
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10.4. Cement  

PN-EN 197-1 „Cement Część 1 : Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów                          

powszechnego użytku”.  

PN-EN 196-1  Cement. Oznaczenie wytrzymałości.   

PN-EN 196-2  Cement. Analiza chemiczna cementu.   

PN-EN 196-3  Cement. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6  Cement. Oznaczanie stopnia zmielenia.   

PN-EN 196-7  Sposoby pobierania i przygotowania próbek.   

PN-EN 196-21  Oznaczenie zawart. CO2 , CL i alkaliów.   

PN-EN 196-21/Ak:1997   Oznaczenie zawart. CO2 , CL i alkaliów ; uzupełnienie krajowe dotyczące 

aparatury PN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie.   

  

10.5 Woda   

prEN 1008:1997 "Woda do betonów i zapraw"  

PN-71/C-04554/02       Woda i ścieki. Badanie twardości metodą wesenianową.  

PN-82/C-04566/02-03    Woda i ścieki. Badanie zawartości siarki i jej związków.  

PN-73/C-04600/00         Woda i ścieki. Badanie zawartości chlorku i jego 

związków. PN-76/C-04628/02         Woda i ścieki. Badanie zawartości cukrów .  

  

10.6. Beton   

    PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

    BN-87/6738-05 Badania betonu.  

    BN-87/6738-06 Badania składników betonu.   

    BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.  

    BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.  

    BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.  

    BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania składników betonu.  

    PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacje i określenia.  

    PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na  beton.  

    PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania oddziaływania  

     na  beton.  

     PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i  

     badania   oddziaływania na beton.  

     PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania  

     oddziaływania na beton.  

  

Nowe normy (patrz dodatek „aktualizacja” poniżej)  

PN-EN 206-1 „Beton. Częśc 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność“ .  

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 1: Pobieranie próbek.  

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka.  

PN-EN 12350-3:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.  

PN-EN 12350-4:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności.  
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PN-EN 12350-5:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 5:Badanie konsystencji metodą stożka 

rozpływowego.  

PN-EN 12350-6:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 6: Gęstość.  

PN-EN 12350-7:2001 Badanie mieszanki betonowej-Część 7: Badanie zawartości powietrza – 

Metody ciśnieniowe. PN-EN 12390-1:2001. „Badania betonu – Część 1 Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badania i form”  

PN-EN 12390-2:2001. „Badania betonu – Część 2 Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych”  

PN-EN 12390-3:2002. „Badania betonu – Część 3 Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badania” PN-EN 12390-7:2002. „Badania betonu – Część 7:Gęstość 

betonu”  

10.7. Normy dotyczące konstrukcji betonowych   

PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i sprężone. 

Projektowanie.   

                            Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.   

PN-77/S-10040   Żelbetowe  i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.  

PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-74/B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania                               

wytrzymałości betonu na ściskanie.  

PN-74/B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości    betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.   

  

10.8. Inne dokumenty   

Dz. U. 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie”  

 

  

 


