D-04.02.01
WYKONANIE WARSTWY OS CZAJ CEJ

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 warstwy odcinaj cej z piasku pod nawierzchni .
1.4. Okre lenia podstawowe
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
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
2.
2.2. Rodzaj materia u
Materia em stosowanym do wykonania warstwy odcinaj cej jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek do wykonania warstwy odcinaj cej powinien spe nia warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci : D15/d85 5 (gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn piasku, d85 –
wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a);
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci : U = d60/d10 5 (gdzie: U – wska nik ró noziarnisto ci, d60 – wymiar sita, przez które
przechodzi 60% piasku, d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% piasku).
Piasek powinien spe nia wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
2.4. Sk adowanie materia ów
Je eli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odcinaj cej nie jest wbudowany bezpo rednio po dostarczeniu na budow i
zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, Wykonawca robót powinien go zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami. Pod e w miejscu sk adowania powinno by równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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 wykonania warstw podsypkowych
Do wykonania robót zwi zanych z wykonaniem warstwy odcinaj cej Wykonawca powinien dysponowa sprz tem do r cznego
zag szczania – p yty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
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 kruszywa
Piasek mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe ni wymagania okre lone w SST D-04.01.01 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zag szczanie pod a”.
Warstwa odcinaj ca powinna by wytyczona w sposób umo liwiaj cy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj projektow , z
tolerancjami okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny 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.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozk adane r cznie w warstwie o wymaganej grubo ci, z zachowaniem spadków i rz dnych
wysoko ciowych. Grubo roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo
projektowan .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy odcinaj cej nale y przyst pi do jej zag szczania.
Zag szczanie nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku
jej górnej kraw dzi. Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na bie co przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania równej powierzchni.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby
Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od –20% do +10% jej
warto ci. W przypadku gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil
okre lon
ilo ci wody i równomiernie wymiesza .
5.4. Utrzymanie warstwy odcinaj cej
Warstwa odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nawierzchni powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw
wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.
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 przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszywa przeznaczonego do wykonania robót
okre lone w pkt. 2.3 i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi.
6.3. Badania w czasie robót
Szeroko warstwy odcinaj cej 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 warstwy nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierówno ci
nie mog przekracza 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%.
Rz dne wysoko ciowe warstwy nie powinny ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni +1 cm i –2 cm.
Grubo warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z tolerancj +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw warstwy przez jej
spulchnienie na g boko warstwy, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne
zag szczenie. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by mniejszy od 1. Zag szczenie
nale y bada przynajmniej w dwóch punktach na ka dej dzia ce roboczej.
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno kruszywa powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj od –20% do +10%.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.3 powinny by
naprawione przez spulchnienie na g boko warstwy, 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) wykonanej warstwy odcinaj cej.
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 wykonania warstwy odcinaj cej z piasku obejmuje:
– prace pomiarowe,
– dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
– wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
– zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
– przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
– utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
2. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

