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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża gruntowego na  drodze gminnej – budowa  ul.Tuwima i ul.Prusa oraz skrzyżowania ul.Sienkiewicza
z ul. Konopnickiej i  pod  chodniki ul. Tuwima i Norwida  w m. Poniec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drodze  krajowej i wojewódzkiej.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta o głębokości 51cm przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

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

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 materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

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 SST, 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 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

Korpusu ekspresowych 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 [3]. 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 OST 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

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

Cd. tablicy 2

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 [4].

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.

6.2.6. 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 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 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.



Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.

6.3. 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

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 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub 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
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy  odsączającej  gr.  20   cm  przy budowie  dróg
wewnętrznych
  i parkingów  - Osiedle  Domków Jednorodzinnych w m. Poniec .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających , stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- żwir i mieszanka,
- miał (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
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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.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
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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].

2.5. 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.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

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

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. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 „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.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. 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.

5.4. 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.
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.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej

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

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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących 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

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.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

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

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. 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.

6.3.7. Grubość warstwy

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.

6.3.8. 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%.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączjacej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m2  warstwy odsączającej  gr. 20 cm  z kruszywa – piasku , 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.

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

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczególowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy  wzmacniającej  z  gruntu stabilizowanego
cementem   o RM = 2,5 MPa         o    gr.15 cm na  drogach  wewnętrznych i parkingach  - Osiedle Domków
Jednorodzinnych   -   Miasto  Poniec   -  ul.  Asnyka  ,  ul.  Tuwima  ,  skrzyżowanie  ul.  Sienkiewicza  z
ul.Konopnickiej

1.2. Zakres stosowania OST

Szczególowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący  stosowany jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy wzmacniającej  o RM=2,5 MPa  stosowanej jako część podbudowy pomocniczej w
przypadku, gdy podłoże stanowią grunty wątpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  o
RM=2,5 MPa  są:
- kruszywa odpowiadające wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”

pkt 2,
- grunty przydatne bez zastrzeżeń, odpowiadające wymaganiom podanym w OST                   D-02.03.01

„Wykonanie nasypów” pkt 2.
 -   cement

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania warstwy mrozoochronnej należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w
OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 3.
  Mienisz  materiał  na  w-wę  wzmacniającą  podłożę  nzleży  przygotować  w  betoniarce .

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 materiałów

Transport materiałów stosowanych do wykonania warstwy wzmacniającej powinien odpowiadać
wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 4.2.



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. Wykonanie warstwy wzmacniającej  z gruntu  stabilizowanego cementem  w  betoniarce

Warstwę Wzmacniającą  należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.02.01
„Warstwy odsączające i odcinające” pkt 5.

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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania:
- kruszyw, według zasad określonych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 6,
- gruntów, według zasad określonych w OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy wzmacniającej j powinny być zgodne z podanymi w OSTD-04.02.01 „Warstwy odsączające i
odcinające” pkt 6.3.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny być zgodne z ustaleniami OST
D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 6.4.

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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy  wzmacniającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

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

.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej warstwy  wzmacniającej   o  RM= 2,5 MPa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przygotowanie  materiału  w  betoniarce
- 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.



Niniejszą  specyfikacja   obejmuje   wykonanie   wzmocnienie   z   gruntu   stabilizowanego   cementem  w
betoniarce
 o RM=2,5 MPa  .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane zostały podane w OST D-04.02.01 dla warstwy  z gruntu stabilizowanego
cementem  o  RM=2,5 MPa   .



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.00

NAWIERZCHNIA   Z   BRUKOWEJ
KOSTKI   BETONOWEJ   gr.  10  cm



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni  ulic z brukowej kostki betonowej
grubości 10 cm na  podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm i    podbudowie gr. 20 cm z  z kruszyw
łamanych stabilizowanych  mechanicznie
w  ciągu  dróg  wewnętrznych   Osiedle  Domków Jednorodzinnych  ulica Asnyka  i Prusa
oraz  skrzyżowania ul.Sienkiewicza z ul. Konopnickiej   w Poniecu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem   nawierzchni ulic    z brukowej kostki betonowej grubości 10 cm  na  drodze  gminnej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w  OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 100 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni ulic stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 100 mm.   Kostki

 o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków   klasy nie niższej
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

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.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie

 z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki

nieorganiczne.

2.4. Chudy beton – materiał budowlany powstały na mieszaninie kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7 %
        w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalnej ilości wody , który po
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R 28 w granicach od 6 do 9 MPa.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania wjazdu z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni wjazdu  do posesji    z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

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



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 betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię i  spina  taśmą stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami      w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Koryto pod  nawierzchnię  wjazdu
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97
według normalnej metody   Proctora.

5.3.  Podbudowa
należy  zastosować    :

- w-wę  gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub
- w-wę podbudowy gr. 20  cm   z chudego betonu o Rm= 7,50 MPa z  materiału   przygotowanego
   w  betoniarce   wgł. receptury laboratoryjnej.

.
5.3a. Podsypka

Na podsypkę należy stosować  podsypkę    cementowo- piaskową przygotowaną
             w  betoniarce.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach   3 ÷5  cm
             po zagęszczeniu  z dopuszczalnymi odchyłkami +- 1 cm..
            Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie wjazdu  z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Od   strony   posesji   nawierzchnie   wjazdu   należy   obramować  krawężnikiem  betonowym  12x25  cm
wtopionym  na  podsypce  cementowo-piaskowej.

Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3
mm.  Kostkę należy  układać ok.  1,5   cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  ,  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 .

Do ubijania ułożonej nawierzchni 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. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.

Istniejącą  powierzchnię nawierzchni   należy dostosować wysokościowo do ułożonej nawierzchni z kostki
betonowej.

Całkowite ubicie nawierzchni  i wypełnienie spoin piaskiem musi być  zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu.



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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

           Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości  w-wy i wymaganych spadków

poprzecznych i podłużnych   oraz równości podłużnej i poprzecznej
 polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie  materiału  na podbudowę  poprzez   wykonanie badań  laboratoryjnych  :
oznaczenia wytrzymałości  na ściskanie , nasiąkliwości oraz mrozoodporności. chudego
betonu .
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  .

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  nawierzchni  z betonowych kostek
brukowych  polega     na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni :
6.4.1.  Sprawdzenie równości

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 20 mb ułożonej
nawierzchni  i w miejscach wątpliwych.. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4  m   nie powinien   przekraczać
1, 0  cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne..  Odchylenia od projektowane   niwelety  nawierzchni

 w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każdy  wjazd .. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.



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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni  z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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. 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 wykonania 1 m2  nawierzchni z brukowej kostki betonowej   obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie  koryta koparką  o poj. łyżki  o,15 m3  z transportem  urobku na odl. 1 km
profilowanie  i zagęszczanie podłoża
wykonanie w-wy odcinającej  gr.  15 cm z gruntu stabilizowanego cementem  ,  materiał  przygotowany  w
betoniarce
ułożenie  ścieku  przykrawężnikowego  z kostki betonowej prostokątnej  obustronnego
wykonanie podbudowy o  gr. 20 cm  z kamienia łamanego  stabilizowanego mechanicznie
wykonanie podsypki  cementowo-piaskowej  gr. 5  cm,
ułożenie kostki brukowej  gr . 10cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem,
-    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAWĘŻNIKI   BETONOWE  100 x 30 x 15  cm

Poz.11



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAWĘŻNIKI BETONOWE  100x30x15  CM  NA PODSYPCE I ŁAWIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ustawienia krawężników betonowych 100x 30x15 cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie
betonowej
z oporem na  drodze  gminnej – ul. Asnyka  i Prusa oraz skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z
                                       ul. Konopnickiej     w Mieście  Poniec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych   z ustawieniem
krawężnika betonowego na podsypce i ławie betonowej z oporem dla ruchu R1 przewidziano zastosowanie
krawężnika typ lekki   na podsypce cementowo-piaskowej z oporem:
Obejmują:
-      wykonanie rowka
wykonanie ławy  betonowej 0,10 x 0,15 z oporem 0,15 x 0,25 z betonu  klasy B-15
ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 100x30 x15 cm.

1.4. Określenie podstawowe

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Katalogiem Powtarzalnych
Elementów Drogowych 1979r. wydanych przez C.B.P.B.D.i M. Transprojekt W-Wa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dot. robót podano w SST D.00.00.00
„Wymagania Ogólne”

2. Materiały

2.1. Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników ulicznych i drogowych     są :

2.1.1. Krawężniki betonowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze zmianą
PKNMiJ
Wymagania dla krawężników



                                                                     wymagania
Cecha                                                      Jedn.         Normowe                      Uwagi

1. Sprawdzenie cech zewnętrznych
z losowo wybranych krawężników

 a./ ilość krawężników z odchyłkami
      wymiarów
- na dług. Do 8 mm gat. I                     szt.      dopuszczalna 1 na 8  prób

( 12 mm dat. II )                                              przekraczająca  odchylenia tolerancji

- na szer. ( wysokości )                        szt.      dopuszczalna 1 na 8
do 3 mm                                                        prób  przekraczająca  odchylenia tolerancji

b./ ilość krawężników. z wklęsłościami
     lub wypukłościami powierzchni
     górnej i wichrowatymi
     krawędziami do 2 mm – gat. I
     - do 3 mm gat. II                                szt.     dopuszczalna 1 na 8   prób przekraczająca  odchylenia
    tolerancji
c./ ilość krawężników ze szczerbami
    i uszkodzeniami krawędzi i naroży
    o długości do 20 mm  - gat. I /
    do 40 mm – gat. II i głębokości
    - do 6mm gat. I i do 10 mm gat. II       szt.     dopuszczalna 1 na 8    prób przekraczająca  odchylenia
    tolerancji
d./ wytrzymałość betonu                          MN/m2    B30-34,5
                                                                  B25-28,7
1. Średnia wytrzymałość

krawężników na łamania
     po dniach  (NOŚNOŚĆ)                     KN        43,7   dla betonu
                                                                 B25 36,0
3.  Nasiąkliwość betonu                             %                  5
4.  Wodoszczelność                                                 całkowita
5.  Mrozoodporność                                                całkowita

Zgodnie z w/w normą należy stosować krawężnik typu ciężkiego 20x30x75 cm, gatunek I pod względem
jakościowym odpowiadającym normom branżowym:

BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU
      Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych   Krawężniki i obrzeża betonowe.

BN-80/6775-03/01 jak wyżej lecz wspólne wymagania i badania.
Komunikat  Nr  72  Polskiego  Komitetu  Normalizacji  Miar  i  Jakości  z  29  maja  1987r.  wprowadzający  do
produkcji elementów cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-25 i B-30.

Nasiąkliwość betonu w krawężnikach nie powinna być większa niż 5%.

2.1.2. Beton na ławę marki B15 wykonany na  podstawie receptury i zgodnie z normą  PN –088/B-06250
            BETON ZWYKŁY

2.1.3. Cement portlandzki – wg  PN-69/B-30000.

2.1.4. Woda do celów budowlanych – wg  PN-58/B32250.

2.1.5. Masa zalewowa –  PN-54/9-30001.

2.1.6. Piasek – wg  BN-69/6721-04

2.1.7. Składowanie i transport krawężnika wykonywać – wg pkt. 4.1 i 4.2 normy  BN-80/6775-03
3.      Sprzęt

Do robót można używać dowolnego sprzętu uzgodnionego z Inżynierem.



4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Czas transportu betonu nie może przekraczać 1 godziny tj. 30 km od wytwórni betonu.

5.      Wykonanie robót

5.1. Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram ogólny robót
     uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ustawienie krawężnika.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania w/w robót, a mianowicie
aktualnej receptury na beton B -15 i atestu o przydatności krawężnika betonowego w gatunku I
posiadającego cechy w/w.
Za przygotowanie receptury na ławę z betonu zwykłego B-15 odpowiada wykonawca robót, który
przedstawia Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót. Recepturę opracowuje OLD dla
konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. W przypadku zakupu przez
wykonawcę betonu B-15 obowiązuje odpowiedni atest.

5.3. Zakres wykonywanych robót

5.3.1 Wykonanie koryta pod ławę o wym. 30x40 cm
                / uwzględniono w robotach  ziemnych/

5.3.2. Wykonanie ławy bet. 0,1x0,15 z oporem o wym. 0,15x0,25 z betonu B-15

5.3.3. Ustawienie krawężnika 100x30x15  na podsypce cementowo – piaskowej
5.3.4.  Ustawienie krawężnika o wym 12  x25 cm na podsypce cem.piaskowej  na  zakończeniach
           ulic

5.4. Wykonanie robót

5.4.1. Warunki ogólne

Roboty związane z ustawieniem krawężnika powinny się odbywać w dni pogodne w temperaturze nie niższej
aniżeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych poz. 03.11.

5.4.2. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót

5.4.3. Warunki techniczne wykonana

5.4.3.1. Wykonanie ławy pod krawężnik

5.4.3.2. Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe.

Roboty ziemne – Wskaźnik zagęszczenia podłoża min. 0,97.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania ław

5.5.1 Ława z betonu. Beton B15 wytrzymałości Ri = 17,2 MN/m2

Ławy betonowe z oporem należy z reguły wykonywać w szalowani Beton rozdzielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien  być równy warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami      PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m. szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg PN-54/S-30001

WYMAGANIA

1. Skład masy winien być zgodny z recepturą opracowaną wg normy PN-88/B-06250.
2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie.



3. Czas użycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekraczać 1h od chwili
zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia.

4. Transport masy betonowej – przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km.
5. Transport masy – Środki Transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenie jednorodności

masy, zmian w składzie masy w stosunku do składu początkowego.
6. Betonowanie – wysokość swobodnego zrzucania masy nie powinna przekraczać 3m.
7. Zagęszczenie masy ręczne lub wibratorami.
8. Pielęgnacja betonu 3 dni.
9. 5.5.2. Tolerancja wymiarów ław betonowych.
10. Przy ławach betonowych
11. dla wysokości (grubości) +- 10% wysokości projektowej,
12. dla szerokości ławy +- 20 % szerokości projektowanej.

5.6. Wymagania dot. ustawienia krawężnika

5.6.1. Światło krawężnika – w przekroju poprzecznym ulicy światło krawężnika od strony jezdni powinno
wynosić 10-15 cm. W przypadkach wyjątkowych światło krawężnika, może być obniżone do 6 cm lub
podwyższone do  16 cm.

Zgodnie  z ustaleniami   uzgodnieniami  z    Inwestorem  należy   zastosować  następujące światło :
                          - strefa  drogi   12 cm
                          - strefa  przejazdu  do posesji   4  ÷  5  cm
                          - strefa przejścia  dla pieszych   2 ÷  3 cm
5.6.2. Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy.

5.6.3. Tylna ściana krawężnika – od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub tłuczniem
wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym.
5.6.4. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.

5.6.5. Uzupełnienie spoin krawężnika należy uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2.
Zalewanie Spoin Krawężnika zaprawą cementowo-Piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników
ustawionych na ławach betonowych.
Spoiny krawężnika przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężnik ustawione na zaprawie cementowo-piaskowej i
o spoinach zalanych zaprawą należy co 50m. zalewać bitumiczną masą zalewową na szczeliną dylatacyjną
ławy.

5.6.6. Ustawienie krawężnika na łukach.
W planie na łuk należy ustawić krawężnik łukowe. W większości jednak przypadków można na łukach
ustawić krótkie krawężniki odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej R=15m. można wykonywać z
krawężników ulicznych prostych.

5.6.7. Układanie chodnika.
Chodniki z płyt betonowych przy krawężnikach należy układać 1-2 cm wyżej od górnej krawędzi
krawężnika.

6.    Kontrola jakości robót

OLD, którego zakres obejmuje cały proces budowy od okresu przygotowawczego,
etap budowy aż do badań końcowych.
6.1. Okres przygotowawczy robót
6.1.1. Określenie przydatności materiałów:
a/ kruszywa
skład ziarnowy
zawartość zanieczyszczeń organicznych
zawartość zanieczyszczeń obcych
zawartość ziarn nieforemnych
zawartość ziarn słabych
nasiąkliwość
ustalenie gęstości pozornej i nasypowej



b/ cement
ustalenie wytrzymałości na ściskanie
początek i koniec wiązania
zmiany objętościowe

Częstotliwość badań 1 raz przed rozpoczęciem robót i przy każdej zmianie materiału.

6.1.2. Ustalenie receptury
wykonawca zarobów próbnych z określeniem wytrzymałości i nasiąkliwości oraz mrozoodporności
elementu,
ustalenie receptury dla krawężnika B-30 i ławy B-15.
Częstotliwość 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiałów na każdy sezon robót.

6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki krawężnika celem określenia:
nasiąkalności betonu
nośności krawężnika
mrozoodporności betonu.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robót:
badania dostaw materiałowych
badanie krawężnika betonowego – wykonawca dostarczy 1 szt krawężnika w obecności nadzoru 300 szt.
Wykonanego krawężnika.
Badanie betonu na ławę – wykonawca dostarczy 3 próbki betonowe z ławy celem zbadania wytrzymałości na
ściskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej ławy.
Wykonawca musi posiadać aktualne atesty materiału podpisane przez nadzór przed rozpoczęciem robót.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 mb dla krawężnika i 1 mb dla ławy betonowej.

8.    Odbiór robót.

1. Warunki techniczne odbioru.
Warunki technicznego odbioru wg rozdziału 3 normy BN-64/8845-02 krawężniki uliczne warunki techniczne
ustawienia i odbioru.

Warunki techniczne odbioru ław

Rodzaje badań
zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją techniczną,
wysokość ław,
zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dok. techniczną
równość górnej powierzchni ław,
stopień zagęszczenia ław,
odchylenia linii ław od projektowanego kierunku.

Zakres badań
Badanie należy przeprowadzić na każde 100mb gotowej ławy. Badania te powinny poprzedzać ustawienia
krawężników. Z tego odbioru wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru zezwala na ułożenie
krawężnika – wg instrukcji DPT pkt. 5.2.4. po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika robót również wpisem
w dzienniku budowy.

 Dopuszczalne odchylenia
profil podłużny – winien być zgodny z projektowaną niweletą. Odchylenia +- 1 cm na 100m. ławy.
wymiary ławy – sprawdzić w 2 punktach na każde 100 mb. Tolerancja: dla wysokości +- 10% i dla
szerokości +- 20% projektowanej.
równość górnej powierzchni ławy – sprawdzić przez przyłożenie w 2 punktach na każde 100 m. ławy 3m.
łaty brukarskiej. Prześwit nie może przekraczać 1 cm.



stopień zagęszczenia ławy – badany w 2 przekrojach na każde 100m. Odchylenia: 0,97 bez śladów stopy
ludzkiej,
dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb wykonanej ławy.

Warunki techniczne odbioru krawężników

8.1.2.1.  Rodzaje badań
dopuszczalne odchylenia linii krawężnika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego krawężnika.
dopuszczalne odchylenia niwelety – górna płaszczyzna krawężnika  +- 1cm na   100 m. badanego niwelacją
ciągu krawężnika.
równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzić przez przyłożenie w 2 punktach na każde 100m.
krawężnika 3m. łaty brukarskiej. Prześwit max 1cm.
dokładność wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m. ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w wymaganiach ogólnych D.00.00.00 pkt.8.

8.3.   Odbiór częściowy i końcowy robót omówiono w wymaganiach ogólnych D.00.00.00 pkt. 8.

9.    Podstawa płatności
- zgodnie z D.00.00.00. pkt. 9.

10.  Przepisy związane

10.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE

10.2. BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspólne wymagania i badania.

10.3.   Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości  z  29.05.1987r.

10.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M.
TRANSPROJEKT W-wa.

10.5.    BN-64/8845-02 KRAWĘŻNIKI ULICZNE – WARUNKI TECHNICZNEGO USTAWIANIA I
ODBIORU.

10.6.    PN-88/B-06250  Beton zwykły.
10.7.    BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej  grubości 6 cm
na  podsypce  cementowo- piaskowej  gr. 5 i piaskowej 5 cm  w obramowaniu z  obrzeża  betonowego  30x8
cm .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót chodnikowych  przy  budowie ulic Asnyka i Prusa oraz
skrzyżowania u. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej  i chodników na ul. Tuwima i Norwida  w Mieście Poniec.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w  OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 60 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki            o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

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.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

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

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

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

2.4  Obrzeże   betonowe

  Należy  stosować  obrzeże  betonowe  75x30x8 cm  lub 100x30x8 cm  gatunek 1 , pod  względem
jakościowym odpowiadające normą  branżowym BN – 80/6775-03 ark. 03 j.w. lecz krawężniki i obrzeża
betonowe  oraz norma i Komunikat 72 j.w.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

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



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 betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami
w  nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

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. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować  mieszankę  cementowo-piaskową   1 : 4 odpowiadający
wymaganiom  piasek  PN-B-06712 [3] oraz podsypkę piaskową gr. 5 cm i zaprawa cementowo-piaskowa
PN – B -06711

Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm
 i  podsypki piaskowej  5   cm.
  Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 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.

5.5 Obramowanie  chodników
Do obramowania  chodników  należy  stosować  obrzeże betonowe gat. 1 o wymiarach 30 x8 cm
 wg. BN -80/6775-03/03  Krawężnik i betonowe i obrzeża betonowe.
Obrzeże  wystaje  ponad poziom  chodnika  od   strony  posesji   2  –  5   cm .  Należy  ułożyć je  na  podsypce
piaskowej gr. 3  cm i szerokości 12 cm  wgł. Normy BN – 64 /8545-01 Chodniki z  płyt betonowych.
Warunki
wykonania  i  odbioru  pkt   2.5.   Zewnętrzna  ściana  obrzeża   powinna   być  obsypana   żwirem   lub
miejscowym  gruntem przepuszczalnym  starannie  zagęszczonym . Spoiny nie  powinny przekraczać  szer. 1
cm  . Należy wypełnić  je  zaprawą  cementową  .          Spoiny  przed  wypełnieniem  należy  oczyścić



i  zmyć  wodą .          Spoiny  muszą być  całkowicie  wypełnione na  pełną  głębokość.

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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

           Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

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  obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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. 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 wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie profilowania  i  zagęszczania podloża  ,
- przygotowanie  podsypki cementowo-piaskowej  w betoniarce
- wykonanie  warstwy podsypki piaskowej gr. 5 cm
- wykonanie warstwy podsypki  cemento-piaskowej o grubości  5 cm
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- ułożenie  obrzeży betonowych  30x8  cm  na podsypce piaskowej
- rozplanowanie  gruntu  z  koryta wraz  samochodami  zagęszczeniem
- dowiezienie samochodami  wraz  z załadunkiem  brakującego  gruntu  na  uzupełnienia
- rozplanowanie  gruntu  dowiezionego  i zagęszczenie
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. W niniejszej dokumentacji projektuje się następujący zakres robót:

 - ręczne wykonanie koryta,  profilowanie i zagęszczanie podłoża  pod naw. chodnika
- wykonanie obrzeży  chodnikowych  betonowych  30 x 8  cm  na podsypce piaskowej   z  wypełnieniem  spoin   zaprawą

- w-wy podsypkowe  gr. 5  cm  z piasku

- w-wy  podsypkowe  cementowo-piaskowe o gr. w-wy 5 cm
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 6 cm – kolorowej  czerwonej  na podsypce
               cementowo-piaskowej  grubości  5 cm      /opaska /
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 6 cm – w kolorze szarym  na podsypce
                cementowo-piaskowej  grubości 5 cm

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. NORMY

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01.50

NAWIERZCHNIA   Z   BRUKOWEJ
KOSTKI   BETONOWEJ   gr.  8  cm
NA WJAZDACH  DO  POSESJI



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni  ulic z brukowej kostki betonowej
grubości 8 cm na  podbudowie gr. 15 cm z chudego betonu o Rm = 7,5 MPa  na  wjazdach  do posesji -
w   ciągu   drogi  gminnej  ;  ul.  Asnyka  ,Prusa   ,  skrzyżowanie  ul.  Sienkiewicza  z  ul.  Konopnickiej  oraz
chodniki ul.Tuwima i Norwida  w Mieście Poniec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem   nawierzchni ulic    z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm  na  drodze  gminnej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w  OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni ulic stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. Kostki
o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków   klasy nie niższej
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

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.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie

 z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki

nieorganiczne.
2.4. Chudy beton – materiał budowlany powstały na mieszaninie kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7 %
        w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalnej ilości wody , który po
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R 28 w granicach od 6 d0 9 MPa.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania wjazdu z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni wjazdu  do posesji    z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

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



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 betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami
w  nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Koryto pod  nawierzchnię  wjazdu

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody   Proctora.

5.3.  Podbudowa
należy  zastosować    :

-  w-wę podbudowy  gr.  15   cm    z  chudego  betonu  o  Rm=  7,50  MPa  z   materiału    przygotowanego   w
betoniarce
   wgł. receptury laboratoryjnej.

.
5.3a. Podsypka

Na podsypkę należy stosować  podsypkę cemento-piaskową  przygotowaną  w  betoniarce.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach   3 ÷5  cm po zagęszczeniu

              z dopuszczalnymi odchyłkami +- 1 cm..
              Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie wjazdu  z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Od   strony   posesji   nawierzchnie   wjazdu   należy   obramować  krawężnikiem  betonowym  12x25  cm
wtopionym  na  podsypce  cementowo-piaskowej.

Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety wjazdu, 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 .

Do ubijania ułożonej nawierzchni 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. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.

Istniejącą  powierzchnię nawierzchni wjazdu  należy dostosować wysokościowo do ułożonej nawierzchni z
kostki betonowej.

Całkowite ubicie nawierzchni  i wypełnienie spoin piaskiem musi być  zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu.



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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

           Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych

   oraz równości podłużnej i poprzecznej

 polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie  materiału  na podbudowę  poprzez   wykonanie badań  laboratoryjnych  : oznaczenia
wytrzymałości  na ściskanie , nasiąkliwości oraz mrozoodporności. chudego betonu .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni   wjazdów.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  nawierzchni wjazdu z betonowych kostek brukowych
polega                        na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
pkt 5.4 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni wjazdu

6.4.1.  Sprawdzenie równości

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każdy  wjazd
ułożonych  nawierzchni  i w miejscach wątpliwych.. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m   nie powinien
przekraczać      1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne..  Odchylenia od projektowane   niwelety  nawierzchni

 w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każdy  wjazd .. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni  z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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. 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 wykonania 1 m2  nawierzchni z brukowej kostki betonowej wjazdu  obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie  koryta koparką  o poj. łyżki  o,15 m3  z transportem  urobku na odl. 1 km
- profilowanie  i zagęszczanie podłoża
- ułożenie opornika  12x25  betonowego wtopionego  od  strony posesji ,posadowionego  na podsypce

cementowo-piaskowej
- wykonanie podbudowy o  gr. 15 cm  z chudego betonu  o Rm = 7,5 MPa
- wykonanie podsypki  cementowo-piaskowej  gr. 5  cm,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem,
- dostosowanie wysokościowe na szer. 1,0 m , nawierzchni  wjazdu  na  terenie posesji   poprzez

przełożenie istniejącej   nawierzchni
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. W niniejszej dokumentacji projektuje się następujący zakres robót

- wykonanie  koryta   ręcznie z wyprofilowaniem i zagęszczeniem –
głębokość wykopu gł. 20 cm
-ułożenie  krawężnika betonowego wtopionego 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej   od strony
posesji
-wykonanie warstwy podbudowy o  grubości  15cm z chudego betonu o Rm=7,50 MPa
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 8 cm na podsypce cement .piaskowej gr. 5 cm
                                                                                             –  kostka czerwona   /opaska/
 - ułożenie  nawierzchni wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm  szarej  na podsypce cementowo-piaskowej
    gr. 5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.


	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Wykonanie koryta
	5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Normy

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych OST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Wymagania dla kruszywa
	2.5. Składowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport kruszywa

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
	5.4. Odcinek próbny
	5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania OST
	1.3. Zakres robót objętych OST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie warstwy wzmacniającej  z gruntu  stabilizowanego cementem  w  betoniarce

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
	2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania wjazdu z kostki brukowej

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod  nawierzchnię  wjazdu
	5.4. Układanie wjazdu  z betonowych kostek brukowych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni :

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	10.1. Normy

	10.5.    BN-64/8845-02 KRAWĘŻNIKI ULICZNE – WARUNKI TECHNICZNEGO USTAWIANIA I ODBIORU.
	WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
	2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka  obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE    10.1. NORMY
	10.2. Inne dokumenty
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
	2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania wjazdu z kostki brukowej

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod  nawierzchnię  wjazdu
	5.4. Układanie wjazdu  z betonowych kostek brukowych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni wjazdu

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	- wykonanie  koryta   ręcznie z wyprofilowaniem i zagęszczeniem –głębokość wykopu gł. 20 cm


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy


