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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM PODŁO A

WST P

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zag szczaniem podło a w ramach
przebudowy mostu przez rz. Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej
Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 .
1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz ce wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zag szczaniem podło a obejmuj :
- profilowanie i zag szczanie podło a,
- wykonanie koryta
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podło e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do gł boko ci przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako wykonanych Robót oraz za ich zgodno
Dokumentacj Projektow , SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

z

MATERIAŁY

Nie wyst puj .
3.

SPRZ T

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania Robót
Do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania podło a nale y stosowa :
- równiarki,
- spycharki uniwersalne z uko nie ustawionym lemieszem,
- drobny sprz t r czny do profilowania r cznego, w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko ci zag szczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodost pnych dla wi kszego sprz tu
lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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TRANSPORT

Nie wyst puje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b d wykonywane Roboty
zwi zane z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem podło a.
5.2. Warunki przyst pienia do Robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia podło a
bezpo rednio przed rozpocz ciem Robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania podło a, jest mo liwe wył cznie
za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym podło u nie mo e odbywa si ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Przed rozpocz ciem Robót nale y wyznaczy poło enie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie
palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w
odst pach nie wi kszych ni co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
s Roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku Robót o małym zakresie. Sposób wykonania powinien by zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i SST.
Profilowanie i zag szczenie podło a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie podło a
Przed rozpocz ciem Robót nale y wytyczy poło enie podło a podlegaj cego profilowaniu i zag szczaniu.
Sposób wytyczenia powinien umo liwia wyprofilowanie i zag szczenie podło a i układanych na nim
warstw nawierzchni z tolerancjami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora
Nadzoru.
Paliki do kontroli ukształtowania podło a w planie i profilu powinny by wcze niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robót przez Wykonawc .
Przed przyst pieniem do profilowania podło e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Nale y usun błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Je eli rz dne podło a przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego podło a jego powierzchni nale y dog ci 3÷4
przej ciami walca redniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Je eli powy szy warunek nie jest spełniony i wyst puj zani enia poziomu w podło u, to Wykonawca
powinien spulchni podło e na gł boko zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dowie dodatkowy
grunt i zag ci warstw do uzyskania odpowiedniej warto ci wska nika zag szczenia.
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Do profilowania podło a nale y stosowa sprz t wskazany w pkt. 3 w zale no ci od szeroko ci
profilowanego podło a, trudno ci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu podło a nale y przyst pi do jego dog szczania przez wałowanie lub u ycie
płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodost pnych dla walców, zachowuj c
optymaln wilgotno zag szczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówno ci powstałe przy zag szczaniu
powinny by naprawione przez Wykonawc w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zag szczenie podło a nale y kontrolowa poprzez oznaczanie wska nika zag szczenia [IS] zgodnie z BN77/8931-12 [5].
Wska niki zag szczenia (Is) w przypadku Robót obj tych n/n SST wynosz :
Strefa korpusu
Drogi o ruchu ci kim i
Drogi o ruchu mniejszym od
bardzo ci kim
ci kiego
Górna warstwa o grubo ci 20
1,00
1,00
cm
Na gł boko ci od 20 do 50
cm od powierzchni podło a
1,00
0,97
Jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie
wska nika zag szczenia, nale y przyjmowa warto wska nika odkształcenia Io wg zał cznika B do
normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wska nik odkształcenia Io nie powinien by wi kszy ni 2,2.
No no podło a:
Drogi o ruchu ci kim i
Drogi o ruchu mniejszym od
bardzo ci kim
ci kiego
Warto E2 nie mniej ni
120
100
[MPa]
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a
Podło e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu Robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem podło a nast pi przerwa w
Robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst pieniem
do układania kolejnej warstwy nale y odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia. Je eli zawilgocenie
nast piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie Robót
6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i
wyprofilowanego podło a podaje tablica 1.
Tablica l. Cz stotliwo bada kontrolnych
Lp.

Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo bada
Minimalna liczba bada
Maksymalna powierzchnia
na dziennej działce
przypadaj ca na jedno
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roboczej
1.

2.
3.

Szeroko koryta
Równo poprzeczna i
podłu na
Spadki poprzeczne
Rz dne wysoko ciowe
Ukształtowanie osi w planie
Zag szczenie,wilgotno
gruntu
No no podło a

badanie (m2)

Z cz stotliwo ci gwarantuj c spełnienie wymaga przy
odbiorze, okre lonych w pkt. 6.2.
2

600

min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni

6.2.2. Szeroko koryta (profilowanego podło a)
Szeroko koryta i profilowanego podło a nale y sprawdza co najmniej co 100 m.
Szeroko koryta i profilowanego podło a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równo koryta (profilowanego podło a)
Nierówno ci podłu ne koryta i profilowanego podło a nale y mierzy 4-metrow łat co 20 metrów w
kierunku podłu nym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow łat , a na odcinkach poszerze łat o długo ci
dostosowanej do szeroko ci profilowanego podło a, co najmniej co 100 m.
Nierówno ci nie mog przekracza 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale y mierzy za pomoc łaty o długo ci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
m.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło a powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow z
tolerancj ±0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Rz dne wysoko ciowe nale y sprawdza w osi jezdni i na jej kraw dziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi koryta i podło a nale y sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej ni co 100
m.
O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 5 cm.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego podło a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego podło a okre lony według BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno gruntu podło a powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
Warto wtórnego modułu odkształcenia nie powinna by mniejsza od podanej w pkt 5.4 n/n SST.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub podło a zgodnie
z Dokumentacj Projektow i obmiarem w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót w zakresie potr ce za wady b dzie dokonany zgodnie z Instrukcj DP-T 14 z
pó niejszymi zmianami wydan przez GDDP Warszawa.
8.2. Sposób odbioru Robót
Odbiór koryta lub podło a dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno za 1 m2 koryta lub podło a nale y przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jako ci
wykonania Robót na podstawie wyników bada i pomiarów laboratoryjnych.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 odspojenie gruntu,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie,
 profilowanie dna koryta i podło a,
 zag szczenie,
 utrzymanie koryta i podło a,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.
5.
6.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podło a przez obci enie płyt .
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łat .
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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