D-04.01.01
WYKONANIE PROFILOWANIA
I ZAG SZCZANI POD
A POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dla
zadania:
PRZEBUDOWA ULIC: AL. 1 MAJA, SIERPECKIEJ.
ETAP I od km 0+405,03 do km 0+605,94
ETAP II od km 0+245,08 do km 0+405,08
ETAP III od km 0+000 do km 0+245,08
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad wykonania profilowania i zag szczania pod a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do profilowania i zag szczania pod a
Roboty zwi zane z wykonaniem profilowania i zag szczaniem pod a zostan wykonane r cznie z wykorzystaniem sprz tu do
cznego zag szczania gruntu (ubijaki, p yty wibracyjne).
Do wywiezienia gruntu z koryta Wykonawca zastosuje sprz t zaakceptowany przez In yniera:
–
adowarka,
– samochody samowy adowcze.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu z koryta
Grunt z koryta nale y przewozi samochodami samowy adowczymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót
zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do robót jest mo liwe wy cznie za zgod In yniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wykonanym nasypie w ramach wykonania kanalizacji i po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si
ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a
Przygotowane wcze niej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta nale y ustawia w sposób zaakceptowany przez In yniera.
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 m.
Zag szczanie pod a nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia Is 0.98. Wska nik zag szczenia nale y
okre la zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od –20% do +10%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na
przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie
nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
Szeroko wykonanego koryta nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm i –5 cm.
Nierówno ci pod ne oraz poprzeczne wykonanego koryta nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%.
Rz dne wysoko ciowe nie powinny ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni +1 cm i –2 cm.
Pomiary j.w. nale y wykonywa co najmniej raz na 100 m wykonanego koryta.
Wska nik zag szczenia dna koryta oraz wykonanych poszerze poboczy okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w pkt 5.3. Badania nale y wykonywa co najmniej dwa razy na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej
ni raz na 600 m2.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno gruntu pod a powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj od –20% do +10%.
Pochylenie poboczy nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci pochylenia wyra onego
tangensem k ta. Cz stotliwo pomiarów – co 200 m.
Nierówno ci powierzchni poboczy skarp mierzone at 3-metrow nie mog przekracza 3 cm. Cz stotliwo pomiarów – jak
wy ej.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie do g boko ci do najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i zag szczonego koryta (pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni) oraz 1 m3 (metr sze cienny) wywiezionego gruntu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wbudowaniem w nasyp,
– profilowanie dna koryta i jego zag szczenie,
– utrzymanie pod a,
– przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m3 wywiezienia gruntu obejmuje:
– za adunek gruntu na samochody samowy adowcze,
– wywiezienie gruntu wraz z jego zagospodarowaniem na odk adzie.
PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.

PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

