Specyfikacja techniczna odmulania i odtwarzania
ROWÓW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
POWIATU WOŁOMINSKIEGO
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową, oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp
rowu i pobocza drogi przylegającego do rowu.
Określenia podstawowe
Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera
odprowadza wodę.
Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
2. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania rowów przydrożnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek podsiębiernych,
- spycharek lemieszowych,
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych,
3. WYKONANIE ROBÓT
Budowa i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac ziemnych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne
rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5 ,
głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi
górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie
skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od
0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie
górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy
wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50
m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
- dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m,
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien
być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m,
głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe
o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nie umocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i DNIE
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z budowy rowów i skarp należy wywieść poza teren
pasa drogowego w wyjątkowych sytuacjach rozplantować
bezpośrednio za krawędzią rowu, Za zgodą Zamawiającego
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i s karp
Częstotliwość pomiaru:
Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m
Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m
Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 0,5% spadku.
Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 5 cm.
Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a
szablonem nie powinien przekraczać 3cm.
5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) budowanego rowu.
6. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami odbierającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 4 dały wyniki pozytywne.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb budowanego, odtwarzanego, odmulanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- pogłębianie i profilowanie rowu,
- ścięcie trawy i krzaków, karp
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

