Warunki Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych

D.06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych dla robót związanych z umocnieniem poboczy gruntowych, które zostaną wykonane
w ramach budowy drogi.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2.1. Rodzaje materiałów
Do wzmocnienia poboczy będzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/22,4mm
lub 0/31,5mm odpowiadające wymaganiom WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010 dla podbudowy
pomocniczej. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Zaleca się użycie mieszanki kruszywa o jasnej barwie.
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
3.1. Sprzęt do umocnienia poboczy
Wykonawca przystępujący do umocnienia poboczy powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
 równiarki z transporterem (ścinarki poboczy),
 walce statyczne lekkie i średnie,
 płytowe zagęszczarki wibracyjne,
 przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażone w urządzenia
do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej WWiORB, można korzystać z dowolnych środków
transportowych
w
warunkach
zabezpieczających
kruszywo
przed
zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniu i zawilgoceniu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod ułożenie warstwy kruszywa należy przygotować zgodnie z warunkami podanymi
w WWiORB D.02.03.01.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Dopuszcza się
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na poboczu. Mieszanka

po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie 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 projektową.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo
na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym profilowaniu warstwy uzupełniającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥0,97,
wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określić
zgodnie z BN-77/8931-12.
Zawartość wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%.
5.4. Roboty wykończeniowe
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót
do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejącego gruntowego pobocza,
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości
użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie Robót
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Zagęszczenie
Szerokość pobocza
Spadek poprzeczny
Równość nawierzchni
Rzędne wysokościowe
Grubość

Minimalna częstotliwość pomiarów
1 raz na każde 200 m
1 raz na 100 m
1 raz na 100 m
1 raz na 100 m
1 raz na 100 m
W 3 punktach ale nie rzadziej niż 1 raz na 20002

Tolerancja
 5 cm
 0,5 %
< 15 mm
+1cm; -2cm
±10%

7. OBMIAR ROBÓT
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego
jednostka określona w SSTWiORB.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano
a Wykonawcą.

w umowie pomiędzy Zamawiającym

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1008

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

2. BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm.
10.2. Inne dokumenty
1. WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.

