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                                                       D-01.01.01
 

ODTWORZENIE  TRASY
I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

 
WSTĘP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej  i  jej  punktów wysokościowych  przy  Przebudowie drogi  
oś.Bol.Chrobrego   

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
robót jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  przebiegu  trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych 
wchodzą:

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i  wysokościowego punktów głównych osi trasy   i  punktów 
wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 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.
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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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

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.  
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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 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.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości  
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

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

Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

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. 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

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.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  mostowych  jest  ujęta  w  koszcie  robót  
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii,  

Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
 

  D.01.02.04

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów dróg  przy  Przebudowie  drogi  
oś.Bol.Chrobrego   
 

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 
rozbiórką: 

-   rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30 cm

-  rozbiórka nawierzchni zjazdów  i podbudowy betonowej
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2. MATERIAŁY - Nie występują.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do rozbiórki.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

      -   młoty pneumatyczne,

      -   ładowarki,

      -   samochody ciężarowe,

      -   sprzęt ręczny bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiału z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Rozbiórce  podlega  krawężnik  ,  nawierzchnia  zjazdów  oraz  podbudowa  betonowa  przy 
zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3 lub wskazanego przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać  mechanicznie  lub ręcznie.  Materiał  z rozbiórki  –należy 
wywieźć    w miejsce wybrane przez Wykonawcę, spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonywanych  robót 
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  rozbiórką  krawężnika  jest  1  m (metr  bieżący)  ,  dla 
podbudowy i nawierzchni zjazdów 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór  robót  rozbiórkowych  będzie  dokonywany  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających 
i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robót obejmuje:
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 - wyznaczenie zakresu i oznakowanie robót,

 -  odkopanie krawężników

-  rozbiórka podbudowy  i nawierzchni zjazdów.

 -  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

 -  załadunek i wywiezienie materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę, spełniające    

    wymagania przepisów o gospodarce odpadami.   

-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - Nie występują.

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

                                                          D - 02.01.01
                        WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH 
NIESKALISTYCH
 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych przy Przebudowie drogi oś.Bol.Chrobrego   
 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja  techniczna stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  
robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  ziemnych w czasie 
przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przy realizacji zadania jak w pkt.1.1.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

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

1.4.3. Wysokość  nasypu  lub  głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - 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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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

3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. 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. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

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.

5.2. 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

Strefa

korpusu

Minimalna wartość Is dla:

Autostrad i dróg 
ekspresowych

innych dróg

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

 



10

Jeżeli  grunty rodzime  w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s,  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.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może odbywać  się jedynie  sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i 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,

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
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• wykonanie  wykopu  z  transportem urobku  na  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek,

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

• profilowanie dna wykopu, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• rekultywację terenu.

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.

                                                     D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego przy Przebudowie drogi oś.Bol.Chrobrego   
 

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.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni 

2.  MATERIAŁY  -  NIE WYSTĘPUJĄ

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- 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

Do transportu materiałów należy używać samochodów ciężarowych samowyładowczych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. 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 Inspektora Nadzoru, 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.

5.2. Wykonanie koryta

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 Inspektora Nadzoru.

Grunt  odspojony w czasie wykonywania  koryta  powinien być  odwieziony na odkład w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę, spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami.   

5.3. 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  Inspektora  Nadzoru,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
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wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1.

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.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu

Minimalna wartość Is dla dróg:

ruch  ciężki  i  bardzo 
ciężki

ruch  mniejszy  od 
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,0 1,0

Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od 
powierzchni podłoża 1,0 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%.

5.4. 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 Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  Nadzoru  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. Badania w czasie robót

6.1.1.  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 pomiarówMinimalna częstotliwość badań i pomiarów
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1 Szerokość koryta 2 razy na odcinku robót

2 Równość podłużna co 10 m 

3 Równość poprzeczna 3 razy na  odcinku robót

4 Spadki poprzeczne 3 razy na  odcinku robót

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Zagęszczenie,  wilgotność  gruntu 
podłoża w 2 pkt. na dziennej działce roboczej, 

6.1.2. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.1.3. 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.

6.1.4.  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być dostosowane do spadków 
istniejącej nawierzchni z tolerancją ±0,5%.

6.1.5.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.1.6.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%

do + 10%.

6.2.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta 
(profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.1.  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
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  odspojenie gruntu 

-  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
w  

    miejsce wybrane przez Wykonawcę, spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami.   

-  profilowanie dna koryta lub podłoża,

-  zagęszczenie,

-  utrzymanie koryta lub podłoża,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

   technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

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

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.02.01

WARSTWY ODCINAJĄCE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  odcinającej  przy  Przebudowie  
drogi oś.Bol.Chrobrego   
 

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.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem warstwy odcinającej pod wjazdy , chodnik i uzupełnienie jezdni i obejmują wykonanie 
warstwy odcinającej, grubości 10 cm po zagęszczeniu.

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej jest:

− Piasek

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odcinającej powinny spełniać następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D
d ≤

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

b) 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  warstwy  odcinającej  powinien  spełniać  wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  z  zachowaniem 
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odcinającej  należy  przystąpić  do  jej 
zagęszczania.

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.

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].

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

5.2. Utrzymanie warstwy odcinającej

Warstwa  odcinająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinny  być 
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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. 2.2.

6.2. Badania w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarówMinimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku robót

2 Równość podłużna co 10 m 

3 Równość poprzeczna 3 razy na  odcinku robót

4 Spadki poprzeczne 3 razy na  odcinku robót

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 pkt. na dziennej działce roboczej, 

6.2.1. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm.



18

6.2.2. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.3. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji z tolerancją +1 cm, -2 cm.

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.

6.2.4. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy 

od 1.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa obejmuje:

− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o    grubości 

i jakości   
     określonej w specyfikacji technicznej,
-    wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

-    zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

-    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-
17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek

6. BN-64/8931-
02

Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 
podatnych i 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

                            D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  przy  Przebudowie  drogi  
oś.Bol.Chrobrego   

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 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , grub. w-wy po 
zagęszczeniu 1 cm.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

2. MATERIAŁY.
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2.1. Rodzaje materiałów.

Materiałem  do  wykonywania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  8  mmm..  Kruszywo  powinno  być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiałów.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona wg PN-B-06714-15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia  podanymi na rysunku nr 1.

Rys.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)

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1

Tablica 1.

Lp Wyszczególnienie właściwości

Kruszywo łamane
Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1
Zawartość  ziarn  mniejszych  niż 
0,075 mm, nie więcej niż, % 2 - 10 2 -12
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2
Zawartość  nadziarna,  %,  nie 
więcej niż 5 10

3
Zawartość  ziarn  nieforemnych, 
%, nie więcej niż 35 40

4
Zawartość  zanieczyszczeń 
organicznych, %, nie więcej niż 1 1

5

Wskaźnik  piaskowy  po 
pięciokrotnym  zagęszczeniu 
metodą  I  lub  II  wg  PN-B-
04481:1988, %

30-70 30 - 70

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

50

35

7
Nasiąkliwość,  %  (m/m),  nie 
więcej niż 3 5

8

Mrozoodporność,  ubytek  masy 
po  25  cyklach  zamrażania,  % 
(m/m), nie więcej niż

5 10

9
Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż - -

10

Zawartość  związków  siarki  w 
przeliczeniu  na  SO3,  %  (m/m), 
nie więcej niż

1 1

11

Wskaźnik  nośności  Wnoś 

mieszanki  kruszywa,  %,   nie 
mniejszy niż:

a) przy zageszczeniu Is> 1,00

b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03

80

120

60

-

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.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania podbudowy.
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Wykonawca przystępujący  do wykonania  podbudowy  z  kruszyw stabilizowanych  mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- walców ogumionych i  stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport kruszyw.

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie  drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. 

5.2. 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.

5.3.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej  aby  jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  Grubość warstwy nie 
może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności 
optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II). 
Materiał nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie. 
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  powinien  odpowiadać  przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być  utrzymana  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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw,  zgodnie  z 
zakresem określonym w pkt  2.2.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa.

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem (min. liczba próbek na 
dzień – 2 ). 

6.2.2. Wilgotność mieszanki kruszywa.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  określonej  wg 
normalnej próby Proctora, wg PN-B-04481 (metoda II)  z tolerancją +10 %, - 20 %  (min. liczba 
próbek  na dzień - 2). 

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,  wg BN-64/8931-02 ,  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.

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

6.3.1. Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 
cm . 
6.3.2. Równość podbudowy.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04. 
Nierówności dla podbudowy zasadniczej nie mogą przekraczać – 10 mm,
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z SST z tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy. 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  podbudowy  a  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.3.5. Grubość podbudowy.
Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowej o więcej niż ±10%.

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 pkt 6.3. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
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powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest 
niedopuszczalne.

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 Inspektora, 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  Inspektora Jeżeli.  Koszty  tych 
dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,
- 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 ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

1.    PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2.    PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia gęstości nasypowej.
3.    PN-76/B-06714/12 Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.
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4.    PN-91/B-06714/15 Oznaczenie składu ziarnowego.
5.    PN-78/B-06714/16 Oznaczenia kształtu ziarn.
6.    PN-77/B-06714/17 Oznaczenia wilgotności.
7.    PN-77/B-06714/18 Oznaczenia nasiąkliwości.
8.    PN-78/B-06714/19 Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
9.    PN-78/B-06714126 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
10.  PN-78/B-06714/28 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
                                               Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową.
11.  PN-80/B-06714/37 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
                                               Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
12.  PN-78/B-06714/39 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
                         Oznaczenie rozpadu żelazowego.
13.  PN-79/B-06714/42 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
                                               Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.
14.  PN-63/B-06731             Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane 
                                               i drogowe. Badania techniczne.
15.   PN-84/S-96023              Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  
                                               kamiennego.
16.   PN-B-11112            Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
                                               drogowych.
17.   BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego.
18.   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
                                    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
19.   BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
20.   BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
21.   PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych  
                                    mechanicznie.

22. „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych" -IBDiM, 1997 r.

              D.08.01.01

                                           KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników przy Przebudowie drogi oś.Bol.Chrobrego . 

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 wbudowaniem 
krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B-15 z oporem.
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1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni.

2. MATERIAŁY.

2.1. Materiały stosowane 

2.1.1. Krawężniki betonowe

Krawężniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  Polskiej  Normy  przenoszącą  normę  europejską   PN-EN 
1340-kwiecień 2003 – Krawężniki betonowe i metody badań. 

Każda dostarczona partia krawężników betonowych na budowę powinna posiadać deklarację  zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną lub innymi kryteriami ustalonymi przez uprawnione jednostki.

Krawężniki powinny spełniać następujące warunki:

a) Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników i obrzeży betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm

długość    ± 1% nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm

powierzchnia    ± 3% nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm

inne wymiary    ± 5% nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru nie powinna przekraczać 5mm.

b) Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dla  powierzchni  określonych  jako  płaskie  i  krawędzi  określonych  jako  proste  dopuszczalne 
odchyłki od płaskości i prostoliniowości:

Długość pomiarowa, mm Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości, mm

300 ± 1,5

400 ± 2,0

500 ± 2,5

800 ± 4,0

c) Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników i obrzeży betonowych
Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na zginanie charakterystyczna minimalna

wytrzymałość średnia z ośmiu elementów 6,0MPa 4,8MPa

2 Nasiąkliwość wodą  6% masy

3 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie  

ubytek masy po badaniu: wartość średnia <  1,0

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5
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4 Ścieralność na tarczy Böhmego  18000mm 3/5000mm2

Krawężniki  należy  składować w pozycji  wbudowania.  Składowanie  krawężników powinno być takie,  aby 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych 
na beton.

2.1.2. Beton  i jego składniki

Do produkcji  krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2],  klasy B 25 i  B 30.  W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 
betonu klasy B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

−      nasiąkliwością, poniżej 4%,

−      ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

−      mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

Beton  na ławę z  oporem pod krawężnik  powinien  być  klasy B-15.  Beton powinien  być  zaprojektowany 
zgodnie z PN-B-06250

2.1.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.1.4. Cement

Cement stosowany do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].

 2.1.5. Piasek

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-06712  [5], 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.

2.1.6. Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 [11].

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do ustawiania krawężników

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiałów

4.1.1. Transport krawężników
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Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.1.2. Transport  pozostałych materiałów

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu, kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zakres wykonania robót

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy wytyczyć:

- linię krawężnika ustawianego w pozycji pionowej,
5.1.2. Wykop pod ławę

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z  PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunki dla ławy z oporem. 

5.1.3. Wykonanie ławy pod krawężnik

Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielany  w  szalowaniu  powinien  być 
wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06251, 
stosując co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową

 5.1.4. Ustawienie krawężników

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki  cementowo-piaskowej 
o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową przygotowaną  stosunku 1:2.

Szczeliny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Co  50  m  ustawianego 
krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie:

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97
- szerokość dna wykopu, z tolerancją ± 2cm.

6.2. Sprawdzenie wykonania ław

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław  - dopuszczalna tolerancja ± l cm na każde 20 m 
ławy,

- wysokość (grubość) ław z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 20 m),
- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ± 10% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 20 m),
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- równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 20 m) - tolerancja prześwitu ≤ 1 cm, przy przyłożeniu 
łaty 3-metrowej,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją ± 2 cm na 20 m wykonanej ławy.

6.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść +1 cm (na każde 20 m ławy),
- odchylenie niwelety - max. ±  1 cm (na każde 20 m),
- równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą ≤ 1 cm przy przyłożeniu łaty 

3-metrowej (w 2 punktach na 20 m),
- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawężnika.

8. ODBIÓR ROBÓT.

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. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiałów,

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

1.   PN-B-06250  Beton zwykły.

2.   PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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3.   PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4.   PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5.   PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  drogowych

6.   PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

      Piasek

7.   BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

8.   PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.

10.2. Inne dokumentu

 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych" (KPED) – Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.

 

D.08.02.02.

CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika przy Przebudowie drogi  
oś.Bol.Chrobrego   

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  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolorowej   grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  ST i  poleceniami 
Inżyniera.
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2. MATERIAŁY.

2. 1. Kostka betonowa - wymagania techniczne

Betonowe  kostki  brukowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  Polskiej  Normy  przenoszącą  normę 
europejską PN-EN 1338-maj 2003 – Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

Każda dostarczona partia brukowej kostki betonowej na budowę powinna posiadać deklarację zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę;

Tolerancje wymiarowe prostokątnej betonowej kostki brukowej wynoszą:

Grubość kostki
mm

Długość kostki

mm

Szerokość kostki

mm

Wysokość kostki

mm

< 100

> 100

± 2

±3

± 2

± 3

± 3

± 4

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm.

W  przypadku  kostek  brukowych  o  kształcie  nieprostokątnym,  odchyłki  stosowane  dla innych  wymiarów 
powinny być deklarowane przez producenta.

Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych.

Betonowe kostki brukowe powinny mieć określone cechy fizykomechaniczne:

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  

wytrzymałość średnia z ośmiu kostek > 3,6MPa

odciążenie niszczące > 250N/mm

2 Nasiąkliwość wodą ≤ 6% masy

3 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie  

ubytek masy po badaniu, wartość średnia < 1,0

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5

4 Ścieralność na tarczy Böhmego ≤ 18000mm3/5000mm2

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy niw niższej niż „32,5”  
wg normy PN-B 19701. 

2.2.2. Piasek
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Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna być odmiany  „1" zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą  
laboratoryjną.

Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i  większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Powierzchnie chodnika i wjazdów z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport kostki betonowej

Kostki betonowe nowe można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Układanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania 
ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika.

6.1.1.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania  wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór)

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika obejmuje:

- sprawdzenie  równości  nawierzchni,   przeprowadzać  należy  łatą  nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m 
chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm,

- sprawdzeni  profilu  podłużnego,   przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę 
punkty charakterystyczne nie rzadziej niż co 50m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika  w punktach załamania nie mogą przekraczać  + 3 
cm.

- sprawdzenie  przekroju  poprzecznego,   dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą,   co  50  m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni..

8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej  obejmuje:

   -  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

   -  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

   -  wykonanie koryta,

   -  rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  

   -  ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej

   -  wypełnienie spoin piaskiem 

   -  pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,

   -  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

PN-B- 04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-B- 06250 Beton zwykły.

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

      PN-EN 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
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                                    zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

BN-68/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

D.08.03.01
OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych przy Przebudowie drogi  
oś.Bol.Chrobrego   . 

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 ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego 20x6 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

2. MATERIAŁY.

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

-   obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

-   piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy przenoszącą 
normę europejską PN-EN 1340-kwiecień 2003 – Krawężniki betonowe i metody badań.

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać deklarację zgodności wyrobu z 
aprobatą techniczną lub innymi kryteriami ustalonymi przez uprawnione jednostki.

Obrzeża betonowe powinny spełniać następujące warunki:

a) Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników i obrzeży betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm
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długość    ± 1% nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm

powierzchnia    ± 3% nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm

inne wymiary    ± 5% nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru nie powinna przekraczać 5mm.

b) Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dla  powierzchni  określonych  jako  płaskie  i  krawędzi  określonych  jako  proste  dopuszczalne 
odchyłki od płaskości i prostoliniowości:

Długość pomiarowa, mm Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości, mm

300 ± 1,5

400 ± 2,0

500 ± 2,5

800 ± 4,0

c).fizyczne i mechaniczne krawężników i obrzeży betonowych
Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na zginanie charakterystyczna minimalna

wytrzymałość średnia z ośmiu elementów 6,0MPa 4,8MPa

2 Nasiąkliwość wodą < 6% masy

3 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie  

ubytek masy po badaniu: wartość średnia <  1,0

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5

4 Ścieralność na tarczy Böhmego < 18000mm3/5000mm2

Obrzeża należy składować w pozycji budowania.

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.3. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania obrzeży betonowych

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT.

4.1. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu.

5.2. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka  piaskowa o grubości warstwy od 3 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta  piaskiem  i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Inżynierem .

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod podsypkę, 
b) podsypki piaskowej,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 20 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 20 m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej  

spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  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:

-   wykonane koryto,

-   wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

      -     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
      -    oznakowanie robót

      -    dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności
BN-80/6775-
03/01

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

BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

D-05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z  KOSTKI „ POLBRUK”GR. 8 cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej   specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej przy   Przebudowie drogi oś.Bol.Chrobrego     

 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące:
- wykonania nawierzchni z kostki „ POLBRUK”, grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4   grub. 5 cm
       
2. MATERIAŁY

2.1. Jakość prefabrykatów
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Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny dokument potwierdzający właściwą 
jakość.
Kostka „POLBRUK” grub. 8 cm powinna mieć wytrzymałość na ściskanie – powyżej 50 MPa, oraz  nasiąkliwość – 
poniżej 4%.
Piasek użyty do wykonania powinien spełniać wymagania BN-87/6774-03/04. Dopuszcza się zawartość domieszki 
gliny w ilości nie  przekraczającej 5% ilości piasku.
Cement marki 35 powinien spełniać wymagania PN-88/B-30000.
Składowanie materiałów:
- kostka „POLBRUK” powinna być składowana na drewnianych paletach na wyrównanym podłożu
- cement powinien być składowany w suchym pomieszczeniu.

3. SPRZĘT
Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie wymaganej jakości. Sprzęt, 
który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót.
Do zagęszczenia podsypki należy zastosować np: zagęszczarki płytowe.
 
4. TRANSPORT
Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni lub gruboziarnistego piasku, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm. Dodatek cementu  nie powinien przekraczać 5% masy piasku.
Nawierzchnię należy wykonać z kostki „POLBRUK” na wykonanej podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę należy 
układać z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. Szerokość spoiny między kostkami 
nie powinna przekraczać 0,8cm. Spoiny między kostkami, po oczyszczeniu powinny być zamulone drobnym piaskiem 
na pełną grubość kostki. Nie dopuszczalne jest „klawiszowanie” kostki oraz nierówności nawierzchni dwóch kostek 
znajdujących się obok siebie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub dokumenty potwierdzające jakość 
materiałów do wbudowania.
Równość poprzeczną i podłużną nawierzchni należy badać łatą  2–metrową, dopuszczalne odchylenia od wymaganych 
wynoszą  0,5%.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest 1 m² wykonanej nawierzchni z kostki „ POLBRUK”
 
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,
- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie
- wykonanie nawierzchni z kostki „ POLBRUK” wraz z wypełnieniem spoin.
- uporządkowanie miejsca robót.
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 197-

1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
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drogowych
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą.
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