D-02.02.00
ROBOTY ZIEMNE
1.WSĘP
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża gruntowego.
2. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem; Inżynier może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharek z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
3.WYKONANIE ROBÓT
3.1 Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
3.2 Wykonanie koryta
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonać 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.
3.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do
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jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od podanych w tablicy1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić
zgodnie z BN-77/8931-12(5)
Minimalna wartość Is dla:
Innych dróg

Strefa korpusu
Autostrad i
dróg
ekspresowych

Ruch ciężki i
bardzo
ciężki

Ruch
mniejszy od
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,03

1,00

1,00

Na głębokość od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00

1,00

0,97

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od 20% do +10%.
3.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane 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. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.1 Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się różnić od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm.
4.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy Mierzyc 4-metrowa łata
zgodnie z normą BN-68/8931-04(4)
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z dokumentacją projektową
z tolerancją +_ 0,5 %
4.3 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12(5).
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia , to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia ,
określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02(3) nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność
w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17(2).Wilgotnośc gruntu podloża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10 %
4.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie . Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
5.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 4 dały wyniki pozytywne.
6. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie wilgotności.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe . Pomiar równości nawierzchni pantografem i
łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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