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Wykaz specyfikacji 

 
CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ    

D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze 
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D - 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  
D - 01.02.02 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu  
D - 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg  
GG .00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów    

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   
D - 02.00.00 Roboty ziemne 
D - 02.00.01 Roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne 
D - 02.01.01 Wykonanie  wykopów w  gruntach nieskalistych 
D - 02.03.01 Wykonanie  nasypów  
D - 02.03.01e Ulepszone podłoŜe z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem    

CPV 45232452-5 ROBOTY ODWODNIAJĄCE  

D - 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
D - 03.01.03a Przepusty po koroną drogi z rur z tworzywa sztucznego      
D - 03.02.01a Regulacja urządzeń podziemnych      

CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG  
D - 04.00.00 Dolne  warstwy  podbudów oraz  oczyszczenie  i skropienie 
D - 04.01.01 Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoŜa 
D - 04.02.02 Warstwa mrozoochronna  
D - 04.03.01 Oczyszczenie  i  skropienie warstw  konstrukcyjnych 
D - 04.04.01 Podbudowa  z  kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie 
D - 04.04.02b Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie 
D - 04.05.01a PodłoŜe gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 
D - 05.00.00 Nawierzchnie 
D - 05.03.05 Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 
D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni  
D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE  
D - 06.00.00 Inne roboty 
D - 06.01.01. Umocnienie skarp rowów i ścieków   
D - 06.03.01. Ścięcie i uzupełnienie poboczy 
D - 06.03.01a. Pobocza z kruszywa naturalnego 
D - 10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 

CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 
D - 07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D - 07.01.01 Oznakowanie poziome  
D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe   
D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe  

CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 
D - 08.00.00 Elementy ulic 
D - 08.01.01 KrawęŜniki  betonowe 
D - 08.02.01 Chodnik z płyt betonowych  
D - 08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowej 
D - 08.03.01 Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe 
D - 08.04.01 Wjazdy – wyjazdy z bram  
D - 08.05.01 Ściek z betonowych elementów prefabrykowanych    

CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONY CH  
D - 09.01.01 Zieleń  drogowa 
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DM.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji: 
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – 
Etap I”.    

 
1.2.   Zakres stosowania ST 

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi: 

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ    

D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze 
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D - 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  
D - 01.02.02 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu  
D - 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg  
GG .00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów    

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   
D - 02.00.00 Roboty ziemne 
D - 02.00.01 Roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne 
D - 02.01.01 Wykonanie  wykopów w  gruntach nieskalistych 
D - 02.03.01 Wykonanie  nasypów  
D - 02.03.01e Ulepszone podłoŜe z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem    

CPV 45232452-5 ROBOTY ODWODNIAJĄCE  
D - 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
D - 03.01.03a Przepusty po koroną drogi z rur z tworzywa sztucznego      
D - 03.02.01a Regulacja urządzeń podziemnych      

CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG  
D - 04.00.00 Dolne  warstwy  podbudów oraz  oczyszczenie  i skropienie 
D - 04.01.01 Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoŜa 
D - 04.02.02 Warstwa mrozoochronna  
D - 04.03.01 Oczyszczenie  i  skropienie warstw  konstrukcyjnych 
D - 04.04.01 Podbudowa  z  kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie 
D - 04.04.02b Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie 
D - 04.05.01a PodłoŜe gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 
D - 05.00.00 Nawierzchnie 
D - 05.03.05 Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 
D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni  
D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE  
D - 06.00.00 Inne roboty 
D - 06.01.01. Umocnienie skarp rowów i ścieków   
D - 06.03.01. Ścięcie i uzupełnienie poboczy 
D - 06.03.01a. Pobocza z kruszywa naturalnego 
D - 10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 

CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 
D - 07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D - 07.01.01 Oznakowanie poziome  
D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe   
D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe  

CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 
D - 08.00.00 Elementy ulic 
D - 08.01.01 KrawęŜniki  betonowe 
D - 08.02.01 Chodnik z płyt betonowych  
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D - 08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowej 
D - 08.03.01 Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe 
D - 08.04.01 Wjazdy – wyjazdy z bram  
D - 08.05.01 Ściek z betonowych elementów prefabrykowanych    

CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONY CH  
D - 09.01.01 Zieleń  drogowa 

 
1.3.2. ST opracowane zostały na podstawie ,,Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” ustalo-

nych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.   
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (droga) 

albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo-

wiednio utwardzony.  
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do noto-

wania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, rejestrowanie dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywanie poleceń i innej korspondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem.    

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
1.4.6. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do wystę-

powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnię. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜącymi do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych za-
łączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.14. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜacych do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio       działaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b). Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa       zapewniającą lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na      podbudowę.      
c). Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej na-

wierzchni. 
d). Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa mo-

Ŝe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e). Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 

ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 
f). Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozo-
ochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g). Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia-
łania mrozu.      

1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne roŜwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-

dział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.21. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.22. PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika  projektu, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita moderniza-

cja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przykład dolina, rzeka itp. 
1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, cha-

rakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 
1.4.30. Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.31. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub tech-

nologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizację, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogo-
wej lub jej elementu.    

 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Kierownika Projektu. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaŜe dla Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głów-
nych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa którą przekaŜe Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie sporządzona 
w języku polskim i zawierać będzie następujące części: 

1. BranŜa drogowa  
PowyŜsza Dokumentacja jest dostępna dla Oferentów w okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiającego . 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przekaŜe je Kie-
rownikowi Projektu do zatwierdzenia.   
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika 
Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opisu wymiarów waŜniejsze jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub ST, i wpłynie 
to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty ro-
zebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze 
Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające  w ten sposób bezpieczeń-
stwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z kie-

rownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Projektu. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własno-
ści społecznej i innych, a wynikające ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
II.  zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
III.  moŜliwość powstania poŜaru       

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na te-

renie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojaz-
dach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopusz-

czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwości zani-

ka (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je-
Ŝeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od wła-
ściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowo-
dowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Ro-
bót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powia-
domić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wy-
kazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z po-
leceniami Kierownika Projektu. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜyte do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierow-
nika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i prze-
pisy, które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane robo-
ty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 
1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobo-
wiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródło pozyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Kierownika Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z da-
nego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopusz-
czonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z ja-
kichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowa-
ną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Kierownika Projektu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym ob-
szarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgod-

ności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.    
     

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź zło-

Ŝone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuŜycie ma-
teriałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Kierownika Projektu. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzy-
ko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierowni-
ka Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien od-
powiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakcepto-
wanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT      
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów – 

sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładun-
ków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wyko-
nawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wyko-
nawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu or-
ganizacji Robót oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi-
śmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wy-
stępujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT          
 
6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 
    Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu pro-

gramu zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać:       
 a). część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani-

zmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu. 

       b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜe-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiami. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 

Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających pro-
cedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach do-

tyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
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niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-

dzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badania. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika Projektu. 

 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akcep-
tacji Kierownikowi Projektu. 

 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewniania jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-

rania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. 

Kierownik Projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W ta-
kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1, 
3. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.        
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kie-
rownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadze-
nie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone da-
tą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu Zapewnienia Jakości, 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wyma-

ganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i kto je przepro-

wadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Kierownikowi 

Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyję-

cia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   
 
   (2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Ro-
bót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje 
do Rejestru Obmiarów. 

 
   (3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości mate-
riałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 

 
  (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 - protokoły z narad i ustaleń, 
 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 
- korespondencję na budowie. 

 
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-

widzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wglądu  na Ŝy-

czenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Pro-
jektu. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w 
m3 jak długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kie-
rownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwa-
nia Robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm za-
twierdzonych przez Kierownika Projektu. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przy-
padku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

 
- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych części Robót. 

 
- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych przy odbiorze końcowym i za-

istniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 

   8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Ro-

bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
  8.2. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
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  8.3. Odbiór ostateczny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpi-

sem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projek-

tu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów Robót zani-
kających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ście-
ralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu, 
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c). Recepty i ustalenia technologiczne, 
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 
e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
f). Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 
i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-

bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne    

Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wy-
konawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren Budowy; 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Koszty pośrednie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.     

Koszt dostosowania się  do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zwartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosz-
torysie. 

 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu      

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty (dzierŜawy) terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowania i drenaŜu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.    
     
Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, styczeń 1995r. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKT ÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych przy realizacji inwestycji:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania (ST) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych  (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych.   
 

1.4. Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie na powierzchni odniesienia, 

zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 

powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 

elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.2 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 
• słupki betonowe, 
• pale i paliki drewniane, 
• rury metalowe,  
• bolce stalowe 

bądź inne materiały akceptowane przez Kierownik Projektu. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy 
stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
      

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt: 
• teodolity, 
• niwelatory, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy, 
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• lub inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

4. Transport 
 

4.1. Nie dotyczy. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Prace pomiarowe przy zakładaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

powinny być wykonane w zgodności z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 
5.2. Osnowa realizacyjna 

InŜynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te będą zawierać: 

- współrzędne XY punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, na których oparto wykonanie mapy do celów projektowych, 

- wykaz reperów, na których oparto wykonanie mapy do celów projektowych,  

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osnowy realizacyjnej odpowiadającej 

następującym kryteriom: 

- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego poza Terenem Budowy, tak, aby 

nie były naraŜone na zniszczenie w trakcie jej realizacji, 

- odległość między punktami nie powinny być większe niŜ 300 m, 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej naleŜy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim 

osadzonym znakiem podziemnym. 

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

 
5.3. Wyznaczenie trasy 

Wyznaczeniu trasy podlegają drogi wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i odpowiadającym tym osiom 

punktów wysokościowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Budowane jezdnie zostaną wyznaczone (odtworzone) poprzez: 

- osie geometryczne określone na przekrojach normalnych obwodnicy oraz innych dróg, 

- przekroje poprzeczne. 

Współrzędne  XY  są  zamieszczone  w  formie  wykazu  w  Dokumentacji  Projektowej a współrzędne wysokościowe „Z” 

są opisane na przekrojach podłuŜnych i poprzecznych. Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny być przesunięte 

więcej niŜ o 3 cm w stosunku do projektowanych dla obwodnicy oraz 5 cm dla innych dróg, a rzędne punktów na osi naleŜy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych w projekcie. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane 

przez InŜyniera. 

 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych oraz określenie granicy robót ziemnych 

Wyznaczenie   przekrojów   poprzecznych   obejmuje   wyznaczenie   krawędzi   nasypów i wykopów na powierzchni terenu, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 
5.5. Znaki wysokościowe na obiektach inŜynierskich 

Dla oceny prawidłowej pracy obiektu inŜynierskiego naleŜy przewidzieć znaki wysokościowe (repery) na obiektach.  

Znaki wysokościowe powinny być umieszczone na głowicach tuneli (nie mniej niŜ 3 sztuki), na kaŜdej z podpór obiektu 

mostowego (nie mniej niŜ 4 sztuki) oraz po obu stronach przęseł (nad podporami, w środku rozpiętości przęseł dłuŜszych niŜ 

21 m, w osiach skrajnych dźwigarów lub punktach znajdujących się nad dolnymi krawędziami ustrojów płytowych). Znaki 

wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, wykonanym z trwałego materiału i 

posadowionym na gruncie rodzimym poniŜej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odległości od 

obiektu. Stały znak wysokościowy (w przypadku obiektów o długości większej niŜ 100 m powinny to być 2 znaki, 

rozmieszczone w pobliŜu końców obiektu) powinien być dowiązany do niwelacji państwowej. 

 
5.6. Pozioma osnowa geodezyjna 



 
D.01.01.01. Roboty przygotowawcze - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

     

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji naleŜy odtworzyć w terenie zniszczone punkty 

osnowy, poprzez wykonanie nowej trwałej stabilizacji lub załoŜenie nowej sieci punktów trwale stabilizowanych, dowiązanych 

do punktów wyŜszej klasy. Współrzędne punktów odtworzonej lub nowozałoŜonej sieci naleŜy określić poprzez wykonanie 

nowego pomiaru i ponownie wyrównanie sieci. 

Całość prac wykonać zgodnie ze standardami prac geodezyjnych i wymogami Instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna 

Osnowa Pozioma” wydanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uŜywając sprzętu geodezyjnego, metod pomiaru i 

wyrównania sieci określonych powyŜszą instrukcją. 

Projekty osnów podlegają zatwierdzeniu, bądź zaopiniowaniu przez Geodetę Powiatowego nadzorującego prace Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed   przystąpieniem   do   w/w   prac   naleŜy   je   zgłosić   do   terytorialnego   

Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  celem  określenia  metody  i  technologii 

opracowania.  
 
5.7. Punkty załamań granic pas drogowego 

Podczas przekazania placu budowy wykonawca prac kontraktowych otrzymuje operat techniczny zawierający informację o 

przebiegu linii granicznych i sposobie stabilizacji punktów znakami granicznymi. Obowiązkiem wykonawcy prac 

budowlanych jest ochrona znaków granicznych, a wypadku ich zniszczenia ponowne ich utrwalenie na gruncie znakami 

granicznymi zgodnymi z przyjętymi normami i okazanie granic właścicielom nieruchomości. 

Zgodnie z ustawą „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z czynności powyŜszych sporządza się protokół, po uprzednim 

zawiadomieniu właścicieli nieruchomości. 
 
5.8.     Mapa poinwentaryzacyjna obiektu budowlanego 

Po   zrealizowaniu   inwestycji   naleŜy   sporządzić   mapę   poinwentaryzacyjną   obiektu budowlanego. 
Mapa poinwentaryzacyjna powinna być sporządzona w systemie numerycznym, zgodnie z wymogami Instrukcji Technicznej 

K-1 „Mapa zasadnicza” wydanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i standardami wykonania prac geodezyjnych oraz 
przyjęta do zasobu geodezyjnego   (rejestracja   w   terytorialnym   Ośrodku   Dokumentacji   Geodezyjnej   i Kartograficznej). 
 

6.  Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.. 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
♦ oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na 

prostych, 
♦ robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
♦ wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na kaŜdym 

kilometrze oraz miejscach budzących wątpliwości.   
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 

8. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary, z zachowanymi 
tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu.    
  

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 
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♦ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
♦ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 
 

10. Podstawa płatności 
 

10.1. Nie występują. 
 
10.2. Inne dokumenty. 

 
♦ Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
♦ Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1979. 
♦ Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
♦ Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983  
♦ Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 
♦ Wytyczne techniczne G-3.2. ` Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 z   późniejszymi 

zmianami” 
 
Normy 

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
3. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
4. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
5. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem drzew przy realizacji inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ 
przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
♦ usunięcie i karczowanie drzew znajdujących się w pasie drogowym 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały 
Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2.  Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów  

Do wykonania robót naleŜy stosować: 
♦ piły mechaniczne, 
♦ spycharki, 
♦ równiarki, 
♦ koparki podsiębierne lun karczowniki 
♦ bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi  

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Usunięty materiał z wycinki i 
karczowania stanowi własność Zamawiającego.  
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed moŜliwością przesuwania się.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Usuniecie drzew i krzewów  

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, naleŜy 
ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
6.2. Kontroli prawidłowo ści usunięcia drzew i krzewów 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
♦ Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, 
♦ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.  
  

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 
♦ 1 szt. ściętego drzewa, 
♦ 1 szt. usuniętego pnia 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej: 
a) Cena 1 szt. ściętego drzewa obejmuje: 

♦ ścięcie drzewa , 
♦ karczowanie pnia, 
♦ wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi na wskazane miejsce, 
♦ zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
♦ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 
10. Przepisy związane 

   
10.1. Nie dotyczy 
 
10.2. Inne dokumenty. 

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zdjęcia humusu przy realizacji inwestycji:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – 
Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zdjęcia warstwy humusu śr. 
grubości do 15 cm i obejmują: 
♦ zdjęcie humusu z pasa robót ziemnych,     
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały 
 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2.  Sprzęt stosowany do zdjęcia humusu  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 
♦ spycharki, 
♦ równiarki, 
♦ łopaty, szpadle i inny sprzęt – miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest moŜliwe, 
♦ koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu, 
♦ inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport humusu  
Zdjęty humus moŜe być przewoŜony dowolnym samochodem. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową nadmiar humusu naleŜy przewieźć na odległość 5 km, na miejsce wskazane 
przez Kierownika Projektu. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
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5.2. Zdj ęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp i pasa 
dzielącego, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w Dokumentacji 
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. Humus naleŜy zdjąć na pełną 
głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus naleŜy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsce składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy i zagęszczeniem. Nie naleŜy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym.        
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Kontrola jako ści zdjętego humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 
ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) zdjętego humusu. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

♦ zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi, 
♦ odwiezienie nadmiaru humusu na odkład na odległość 5 km. 

 
10. Przepisy związane 

   
10.1. Nie występują. 
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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

D.01.02.04.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem rozbiórki elementów dróg przy realizacji inwestycji:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – 
Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki istniejących elementów dróg wg 
dokumentacji projektowej: 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej,  
- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego 
- rozbiórka krawęŜników betonowych, 
- rozbiórka obrzeŜy betonowych, 
- rozbiórka nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały 
 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2.  Sprzęt stosowany do rozbiórki   
Do wykonania robót związanych z rozbiórką naleŜy stosować: 
♦ frezarki, 
♦ piły, 
♦ młoty pneumatyczne, 
♦ spycharki, 
♦ ładowarki i samochody cięŜarowe samowyładowcze do transportu gruzu, 
♦ inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport materiału z rozbiórki  
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora za wyjątkiem elementów organizacji ruchu i powinny być 
usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych poza Teren Budowy.   
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz elementów dróg   
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru moŜe 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki i dostarczenie ich 
do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca składowania.   
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
♦ Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót, 
♦ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 
♦ 1m2 rozbiórki nawierzchni bitumicznej, 
♦ 1m2 rozbiórki podbudowy z kruszywa łamanego,   
♦ 1 m rozbiórki krawęŜników betonowych, 
♦ 1 m rozbiórki obrzeŜy betonowych, 
♦ 1 m2 rozbiórki nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

   Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudów i obiektów powierzchniowych: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków, 
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− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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GG.00.12.01  POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBI EKTÓW  
 
1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z pomiarami 

powykonawczymi przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście 
przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.1. jako zakresu na zgłoszenie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres prac ujętych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych obiektów i obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 
- prace polowe, 
- prace kameralne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniŜej określenia, naleŜy rozumieć następująco: Działka (zwana teŜ działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, 
jednorodny ze względu na stan prawny; pod pojęciem „działka” rozumie się teŜ część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej 
podziału, albo scalenia i podziału, a takŜe odrębnie połoŜoną część tej nieruchomości. 
Dokumentacja   formalno   -   prawna   -  zbiór   dokumentów   (materiałów)   niezbędnych  w   celu  nabywania nieruchomości, 
Dokumentacja   geodezyjna   i   kartograficzna   -   zbiór   dokumentów   (materiałów)   powstałych   w   wyniku geodezyjnych 
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych, 

Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się najczęściej z odcinków prostych 
łączących punkty graniczne; przebieg linii granicznej nieruchomości gruntowej w terenie, jest opisany w protokóle granicznym i 
przedstawiony na szkicu granicznym, które wchodzą w skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości), 

Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu 
działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi 
część składową katastru nieruchomości, 

Mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej, dogodny do przetwarzania 
komputerowego, 

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a takŜe sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych, 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie na powierzchni odniesienia 
zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 
powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów 
projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości do pomiarów powykonawczych, 

Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takŜe podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, 
parkingi, zbiorniki, itp., 

Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a takŜe trwały element zagospodarowania 
terenu znajdujący się w tym punkcie. 

Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takŜe instrukcjach i 
wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac 
1.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca    robót   jest   odpowiedzialny   za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i 
technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami   InŜyniera. 
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek 
wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŜące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. 
Wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. 
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1.5.2. Ochrona własności 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia 
szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia 
właścicielom odszkodowania. 
 
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności, dotyczy to pomiarów wykonywanych na 
istniejących drogach, a takŜe przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na 
drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
2.1.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i 
wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa naleŜy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 
 
2.1.2. Prace polowe 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: 
- jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne, 
- jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyŜem, rurki drenarskie, butelki, 
- jako znaki wysokościowe - głowice metalowe, 
- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uŜywane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. 
 
2.1.3. Prace kartograficzne 

Materiały uŜywane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, 
folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry uŜytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Materiały stosowane do 
sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną 
przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie nie podlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe 
nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
3.1.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy 
pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 
 
3.1.2. Prace pomiarowe 

Do wykonywania prac pomiarowych naleŜy stosować sprzęt i narzędzia określone w instrukcjach    i wytycznych technicznych 
obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne 
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wyrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów 
itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo 
sprawdzany. 
 
3.2. Sprzęt do prac polowych 

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego naleŜy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od 
niŜej podanych: 

- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm + 10 mm/km 
- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm + 10 mm/km, 
- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc, 
- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wybór środków transportu naleŜy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dopuszczonymi do ruchu 
środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami 
Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i 
kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeŜeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), 
a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące 
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka 
dokumentacji informacji o rodzaju, połoŜeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i 
katastralnej. W przypadku stwierdzenia, Ŝe w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieŜąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia 
terenu, naleŜy powiadomić o tym Zamawiającego. 
 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów naleŜy ze szczególną uwagą ustalić: 
- klasy    i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz moŜliwości wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 

 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 

topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy 

geodezyjnej. 
 
5.3.2. Prace pomiarowe 

W pierwszej kolejności naleŜy pomierzyć wznowioną lub załoŜoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.: 

- granice ustalone według stanu prawnego, 
- kilometraŜdróg, 
- znaki drogowe, 
- punkty referencyjne, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- przekroje poprzeczne co 20÷50m, 
- inne elementy wg wymagań Zamawiającego. 

W zasadzie, przy wyŜej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy większych obiektach 
mogą być stosowane takŜe metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, 
linii rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
 
5.4. Prace kameralne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 

Prace obliczeniowe naleŜy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz 
katastralną naleŜy wykonać przy pomocy ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego naleŜy uzupełnić o elementy wymienione 
w punkcie 5.3.2. 
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5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów naleŜy uzgodnić z ośrodkiem 
dokumentacji. 
 
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów odbioru prac i powinna być skompletowana, 
zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz 
numeracją stron. 
Dla Zamawiającego naleŜy skompletować następujące materiały: 

1) sprawozdanie techniczne, 
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w punkcie 5.3.2., 
3) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrz. punktów granicznych w postaci dyskietki (płyty 

CD) i wydruku na papierze, 
4) kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
5) kopie opisów topograficznych, 
6) kopie szkiców polowych, 
7) dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta 
powinna być tak zorganizowana, aby na bieŜąco zapewniała moŜliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i 
kartograficznych Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie 
stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. JeŜeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, Ŝe prace zostały wykonane wadliwie i 
wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. NiezaleŜnie od kontroli prowadzonej przez 
Wykonawcę, Zamawiający moŜe powołać we własnym zakresie inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest km (kilometr) wybudowanego chodnika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) w całości.  Odbioru dokonuje 
Zamawiający. 

O gotowości do odbioru   Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony 
zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru prac 
Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: 

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac, 
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 
- sprawozdanie z wykonania prac, 
- skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 
- protokół wewnętrznej kontroli, 
- zestawienie zrealizowanych prac. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania prac wynikających z umowy w odniesieniu do 
ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, Ŝe konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, 
określając kolejny termin odbioru. 
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Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się 
odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny 
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. 
Cena jednostkowa: 

- wszystkie prace objęte wymaganiami ST, 
- koszt materiałów wraz z kosztami zakupów, koszty transportu i sprzętu, 
-  koszty pośrednie (w tym m. in. koszty usług ośrodka dokumentacj i, koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z 
zabezpieczeniem bhp), 
- zysk, 
- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.). 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z później szymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, 
poz. 133) 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maj a 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w 
wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195) 

7. PN-N-02207:1986     (PN-86/N-02207)    Geodezja. Terminologia 
8. PN-N-02251:1987     (PN-87/N-02251)    Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9. PN-N-02260:1987     (PN-87/N-02260)    Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 
10. PN-N-99310:1977     (PN-73/N-99310)    Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia 
11. PN-N-99252:1991     (PN-91/N-99252)    Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12. Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju: 

a) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 
d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 
e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej 

wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998r 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
l) G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 

D.02.00.01.  WYMAGANIA OGÓLNE . 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez 
miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują: 
a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b)    wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c)     budowę nasypów drogowych, 
d)    pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciąŜeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=
 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10

60

d
d

U =
 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
  
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych 
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 
[5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, 
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
−  ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, glina, glina 

pylasta 
−  ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

  
% 
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≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

< 15 
< 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

  
m 

  
< 1,0 

  
≥ 1,0 

  
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

    
> 35 

  
od 25 do 35 

  
< 25 

  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem  InŜyniera Kontraktu. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą  InŜyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez  InŜyniera Kontraktu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier Kontraktu moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.4. Geosyntetyk 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością 
do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją 
projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

  
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 
  
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien uŜywać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez 
producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez  InŜyniera Kontraktu. 



 
D.02.00.01. Roboty ziemne  - Wymagania ogólne  

 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 
 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były 
wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wraŜliwe na 
światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 
cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i 
głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

5.6. Układanie geosyntetyków 

Geosyntetyki naleŜy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. JeŜeli dokumentacja 
projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków naleŜy układać z 
zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. W przypadku uszkodzenia 
geosyntetyku, naleŜy w uzgodnieniu z InŜynierem Kontraktu, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na 
długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułoŜenie 
geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie 
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układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest 
układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie naleŜy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach 
(garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułoŜonych geosyntetykach. 
NaleŜy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułoŜeniu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 
w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy 
lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z załoŜonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy 
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi Kontraktu 
świadectwa stwierdzające, iŜ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa 
swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 
podanego w dokumentacji projektowej i SST. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie  InŜyniera Kontraktu 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier Kontraktu moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  InŜyniera 
Kontraktu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

 
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KAT. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wykopów przy realizacji inwestycji przy realizacji inwestycji pn.:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W 
Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych w wykopach i obejmują: 
♦ roboty ziemne w płytkich wykopach wykonywanych na przebudowywanym odcinku drogi (ulicy)  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu. 
1.4.3. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały 
 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów w gruntach I-IV kat.   
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 
♦ koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
♦ koparko – spycharki, 
♦ koparko – ładowarki, 
♦ spycharki gąsienicowe, 
♦ ładowarki, 
♦ równiarki samojezdne, 
♦ lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport gruntu  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
♦ samochody skrzyniowe, 
♦ samochody samowyładowcze, 
♦ ciągniki kołowe i gąsienicowe, 
♦ lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2. Charakterystyka gruntów występujących w wykopach. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami w pasie robót ziemnych w wykopach występują 
następujące rodzaje gruntów: 
♦ piaski drobne, średnie i grube oraz pospółki, 
♦ piaski gliniaste, 
♦ piaski pylaste, 
♦ gliny piaszczyste. 
Grunty z te – z pominięciem humusu – będą mogły być wbudowane w dolne warstwy nasypów poniŜej warstwy 
mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz zdjęcie humusu 
naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz poleceniami 
Kierownika Projektu.  
 

5.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszarem robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonać wykopy tak, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji 
Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika Projektu, który 
podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 

5.5. Wykonanie wykopów. 
5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie i 
transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania 
zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie gruntu. 

 JeŜeli grunt jest zmarznięty, nie naleŜy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 

5.5.2. Skarpy wykopów 
 Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich wykonania – niezgodnego z Dokumentacją 
Projektową, obciąŜa Wykonawcę. 

 Pochylenie skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości podanych w 
Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02. pkt. 5.7.  

 
5.6.  Zagęszczenie gruntów w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłoŜu nawierzchni, określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia (IS). 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 
na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej 
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłoŜu wykopów, podano w tablicy Nr 1. 
 
Tablica 1 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w wykopach (podłoŜe)  

 
Strefa korpusu 

(podłoŜa)  
Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
Dodatkowo naleŜy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1. 
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JeŜeli grunty rodzime w podłoŜu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS, to przed ułoŜeniem 
warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podłoŜe naleŜy dogęścić. 
Częstotliwość badań wskaźnika IS min. jedno badanie na 500 m2. 
 

5.7. Dokładność wykonanie wykopów. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w 
Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niŜ co 200 m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
♦ wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ 10 cm a krawędź dna wykopu 

nie powinna mieć wyraźnych załamań, 
♦ róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +2 cm i –3 cm, 
♦ pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜanej tangensem 

kąta, 
♦ maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 

m.  
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
♦ sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 
♦ sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 5.5.2., 5.5.3. i 5.7. 
♦ sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoŜa gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST. 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 

 
8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
a) Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:  

♦ prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
♦ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 
♦ profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
♦ zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
♦ przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
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♦ wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy.    
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

 
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nasypów przy realizacji inwestycji: przy realizacji inwestycji:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo 
– Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych w nasypach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nasyp – budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 
1.4.2. Wysokość nasypu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stanu zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 

 

ds

d
S

P

P
I =  

gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczanego gruntu [Mg/m3], 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej, próbie 

Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 do oceny zagęszczenia podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [Mg/m3],     

 
1.4.4. Wskaźnik róŜnoziarności – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru:  

 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 – średnica oczka sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, [mm], 
d10 – średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
1.4.5. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały (grunty) 
 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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                  Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeŜeniami 

Treść 
zastrzeŜenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniŜej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji Ŝwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku róŜnoziarnis-
tości U≥15 
5. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyŜej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniŜej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 
 
 
8. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-ŜuŜlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpieczone 
od wód gruntowych i 
powierzchniowych 
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoŜa 
- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

 
1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niŜ 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub Ŝwirom 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niŜ 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 
7. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 
pkt.2 

2.2. Przydatność gruntów do budowy nasypów 
Wybór gruntu do budowy nasypów korpusu drogowego powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i 
zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego wymagania określone w PN-S-02205 oraz dodatkowe wymagania 
określone w niniejszej ST. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
Akceptacja następuje na bieŜąco w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
badań laboratoryjnych, określonych w niniejszej ST. 
Wartość wskaźnika róŜnoziarnistości ,,U” gruntów uŜytych do budowy nasypów powinna wynosić dla warstwy połoŜonej 
poniŜej niwelety robót ziemnych: 
♦ do 0,5m; co najmniej 5, 
♦ od 0,5 m do 1,2 m >3,5 
♦ powyŜej 1,2 m; od 2. 

2.2.1.Grunty uzyskane z wykopów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST D.02.01.01. grunty uzyskane z wykopów na terasie drogi oraz z rowów bocznych 
będą wykorzystane do budowy nasypów po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Kierownika Projektu. 

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopów 
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 Zgodnie z Dokumentacją Projektową, brakująca ilość gruntu do wykonania nasypów będzie uzyskana z dokopów określonych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez kierownika Projektu. Koszt pozyskania gruntów Wykonawca uwzględni w swoim 
kosztorysie. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2.  Sprzęt stosowany do zagęszczenia   

Sprzęt do zagęszczenia powinien być zatwierdzony przez Kierownika Projektu. 
W Tablicy 1 podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu przewidzianego do wbudowania w 
nasyp. 
 
Tablica 1. Dobór sprzętu zagęszczającego dla gruntów niespoistych  

Działanie 
sprzętu Rodzaj sprzętu 

Piasek, Ŝwir, pospółka 
Uwagi gr. warstwy 

w cm 
Liczba 

pojazdów 
1 2 3 4 5 

Statyczne 1. Walce gładkie 10 ÷ 20 4 ÷ 8 Do zagęszczania górnych warstw 
2. Walce okołkowane  - - Do mokrych gruntów nie nadają się 
3. Walce ogumione samojezdne i 

przyczepne 
20 ÷ 40 6 ÷ 10 Dobre do mokrych gruntów 

Dynamiczne 4. Płyty spadające (ubijaki) - - Do mokrych gruntów nie nadają się 
5. Szybko uderzające ubijaki 20 ÷ 40 2 ÷ 4  
6. Walce wibracyjne:    

- do 5 ton 30 ÷ 50 3 ÷ 5  
- od 5 do 8 ton   40 ÷ 60 3 ÷ 5  
- ponad 8 ton 50 ÷ 80 3 ÷ 5  

7. Płyty wibracyjne   Przy wąskich przekrojach zaleca się  
- lekki  20 ÷ 40 5 ÷ 8  
- cięŜkie 30 ÷ 60 4 ÷ 6  

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Wybór środków transportu 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do 
wykonywania wykopów oraz sprzętu uŜywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z dokopu.     
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonania nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w 
Dokumentacji Projektowej oraz ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. 

5.3. Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej warstwie podłoŜa 
nasypu, do głębokości 0,5 m do powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w 
Tablicy 2 Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
Tablica 2.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 

terenu 

Nasypy o wysokości 
Minimalna wartość IS dla:  

Drogi krajowe Inne drogi (wojewódzkie, powiatowe) 

do 2 m 1,00 0,95 

Ponad 2 m 0,97 0,95 

 
5.4. Wykonanie nasypów 
5.4.1. Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa 
nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ 0,97 
Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
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JeŜeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to 
naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

Dodatkowo naleŜy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 dla KR3, wg rysunku 1. 

 

 
 
5.4.2. Zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Kierownika Projektu. 
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Nasypy naleŜy wykonywać metodą 
warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a grunty 
mało przepuszczalne ze spadkiem górnej powierzchni około 4%. 

5.4.3. Poszerzenie nasypów 
Przy poszerzeniach istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej 
powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styków dwóch przyległych części nasypu, wykonywanych z gruntów o 
róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 

5.4.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wykonanie nasypów naleŜy przetrwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym 
zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Kierownika Projektu, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.4.5. Wykonanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
 Nie naleŜy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W>Wopt), zamarzniętych i przemieszanych za śniegiem lub lodem. 

5.4.6. Formowanie nasypów  
Skarpom nasypu naleŜy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową z dokładnością podaną w pkt. 5.6. 
Wyprofilowane skarpy naleŜy niezwłocznie zabezpieczyć przed erozją zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. D.06.01.01. 

 5.5. Zagęszczenie gruntu  
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego 
dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu moŜna nakładać po stwierdzeniu uzyskania 
wymaganych parametrów juŜ ułoŜonej warstwy.     

5.5.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz 
załoŜonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych maszyn do zagęszczania 
podano w pkt. 3.2. niniejszej ST. 

5.5.2.  Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej 
metodą I i II wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
♦ w gruntach niespoistych ±2%, 
♦ w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2%. 
JeŜeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
podanych odchyleń, to grunt naleŜy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność 
gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy 
przeprowadzić laboratoryjnie. 
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5.5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstw naleŜy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określonych wg normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu 
spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

 
                             Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is dla 

KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2 m 1,00 
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniŜej 1,2 m  0,97 

 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchniać warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile kierownik 
Projektu nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,95. 
   

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
6.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ 2 razy na całość robót. W kaŜdym badaniu naleŜy określić: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
- zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
- zawartość siarczanów, moŜna określić dowolną metodą zapewniającą uzyskanie wyniku o dokładności nie mniejszej niŜ ± 

0,1%, 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
- granicę płynności wg PN-B-04481, 
- kapilarność bierną wg PN-B-04493, 
- wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
- wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2, 3 i 5 
niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji projektowej i poleceniami Kierownika Projektu. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
♦ badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
♦ badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
♦ badania zagęszczenia nasypu, 
♦ pomiar kształtu nasypu.  
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia 
wartości IS. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w nasypach. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

a) Cena 1 m3 wykonania nasypu obejmuje:  
♦ koszt pozyskania gruntu z dokopów, 
♦ prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
♦ odspojenie gruntu kategorii I-III w dokopie, 
♦ transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie, 
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♦ dowóz wody, 
♦ wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie oraz gruntu z dokopu, warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z 

wymaganiami ST, 
♦ profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z  Dokumentacją Projektową i ST, 
♦ wyprofilowanie skarp dokopu, 
♦ rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
♦ odwodnienie terenu robót, 
♦ wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, 
♦ przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych gruntów i 

wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu. 
 
10. Przepisy związane 

  Normy. 
1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2.  PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3.  PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
6.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
8.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze      
9.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego. 
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. 
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych . 
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót. 
17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i 
porowatości. 

 



 
D.02.03.01e. Roboty ziemne – Nasypy zbrojone geosyntetykami  

            

 
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

 
D.02.03.01e. ULEPSZONE PODŁOśE Z MIESZANKI NIEZWI ĄZANEJ 

STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM 
 

 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z mieszanki niezwiązanej (MN) stabilizowanej georusztem trójosiowym 
(heksagonalnym) w ramach realizacji inwestycji:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ 
przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    
W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podłoŜa z mieszanki niezwiązanej (MN) 
stabilizowanej georusztem trójosiowym (heksagonalnym).  
Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametry kruszywa podano w p. 2.2. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
ulepszonego podłoŜa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Warstwa ulepszonego podłoŜa – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki niezwiązanej, która zapewnia uzyskanie 
wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia pod podbudową nawierzchni drogowej oraz pozwala na uzyskanie wymaganej 
trwałości konstrukcji.  
1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoŜa gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.  
1.4.4.Stabilizacja kruszywa georusztem – poprawa parametrów (nośności i zagęszczenia) warstwy mieszanki niezwiązanej dzięki 
ograniczeniu moŜliwości przemieszczeń ziaren kruszywa pod działaniem obciąŜenia, wynikającemu z mechanizmu zazębienia tych 
ziaren w sztywnym georuszcie. 
1.4.5. Zazębienie – mechanizm współpracy kruszywa i georusztu pod wpływem obciąŜenia, opierający się na unieruchomieniu 
ziaren kruszywa w sztywnych oczkach georusztu. 
1.4.6. Geosyntetyk – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z gruntem lub 
kruszywem. 
1.4.7. Geosiatka ekstrudowana – dwuosiowa płaska struktura w postaci siatki, z otworami o kształcie kwadratu lub prostokąta 
znacznie większymi niŜ elementy składowe, i Ŝebrami połączonymi w węzłach w procesie ekstruzji. Wiodące parametry opisujące 
geosiatkę to wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy zerwaniu. 
1.4.8. Geosiatka zgrzewana – dwuosiowa płaska struktura w postaci siatki, z otworami o kształcie kwadratu lub prostokąta 
znacznie większymi niŜ elementy składowe, i Ŝebrami połączonymi w węzłach w procesie zgrzewania lub spawania. Wiodące 
parametry opisujące geosiatkę to wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy zerwaniu. 
1.4.9. Geosiatka przeplatana – dwuosiowa płaska struktura w postaci siatki, z otworami o kształcie kwadratu lub prostokąta 
znacznie większymi niŜ elementy składowe, i Ŝebrami połączonymi w węzłach w procesie przeplatania. Wiodące parametry 
opisujące geosiatkę to wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy zerwaniu. 
1.4.10. Georuszt dwuosiowy – płaska struktura w postaci rusztu, z otworami o kształcie kwadratu lub prostokąta znacznie 
większymi niŜ elementy składowe, o strukturze powstałej w wyniku rozciągania w dwóch kierunkach w podwyŜszonej 
temperaturze perforowanej taśmy polimeru, bez połączeń w węzłach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodące 
parametry opisujące Georuszt dwuosiowy to wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy zerwaniu. 
1.4.11. Georuszt trójosiowy(heksagonalny) – płaska struktura w postaci rusztu, z otworami o kształcie trójkąta równobocznego, 
tworzącymi układ sześciokątów foremnych, o strukturze powstałej w wyniku rozciągania w trzech kierunkach w podwyŜszonej 
temperaturze perforowanej taśmy polimeru, bez połączeń w węzłach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodące 
parametry opisujące georuszt to sztywność radialna i współczynnik izotropii sztywności. 
1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, w którym moŜna wyodrębnić wątek oraz osnowę, 
powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru. 
1.4.13. Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, wykonany z włókien polimerowych połączonych 
mechanicznie - w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania. 
1.4.14. Funkcja stabilizacyjna – wykorzystanie georusztu trójosiowego (heksagonalnego) do ograniczenia moŜliwości 
przemieszczania się ziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skuteczność stabilizacji związana jest ze sztywnością georusztu w 



 
D.02.03.01e. Roboty ziemne – Nasypy zbrojone geosyntetykami  

            

płaszczyźnie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne parametry georusztu trójosiowego pełniącego funkcję stabilizacyjną to 
sztywność radialna i współczynnik izotropii sztywności. 
1.4.15. Funkcja zbrojeniowa – wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwie gruntu będącej z nim w interakcji 
wytrzymałości na rozciąganie. Interakcja z gruntem moŜe się odbywać poprzez przenikanie ziaren lub poprzez mobilizację sił 
tarcia i zaleŜy od indywidualnych właściwości geosyntetyku. Istotne parametry geosyntetyku pełniącego funkcję zbrojeniową to 
wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy zerwaniu. 
1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotkaniny do odseparowania od siebie dwóch warstw róŜniących 
się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w 
wyniku przepływu wody (np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań dynamicznych (np. pompowanie 
drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań dynamicznych od ruchu).  
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Kruszywo 
 
Materiałem do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w 
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyŜej 63mm). 
 
2.3 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna mieszanki nie moŜe przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej, określona według WT-4, powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego georusztem 

 
2.4. Parametry mieszanki niezwiązanej 
 
Mieszanki niezwiązane do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego georusztem winny spełniać 
wymagania podane w Tablicy 1. 
 
 
 
 
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej do warstw ulepszonego podłoŜa stabilizowanego georusztem 
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Rozdział w normie 
PN-EN 
13285 

Właściwość 
Wymagania wobec 

mieszanki 
niezwiązanej 

Odniesienie do PN-EN 
13285 

4.5 Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5  

CNR Tabl. 7 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek  0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF  
UF12 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria UF  

LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria 
OC  

OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia  Krzywa uziarnienia 
wg rys. 1 

Tabl. 5 i 6 

4.5 WraŜliwość na mróz: wskaźnik 
piaskowy SE*), co najmniej  

40 - 

 Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyŜsza niŜ:  

LA40 - 

 Odporność na ścieranie (dotyczy 
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1, kategoria 
MDE  

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1  

F7 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej  

≥ 60 - 

4.5 Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, %  wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 - 

 
Dodatkowo, jeŜeli poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniŜej 1 m od spodu warstwy ulepszonego podłoŜa, 
mieszanka niezwiązana powinna mieć wodoprzepuszczalność k > 8 m/dobę oraz zawartość ziarn przechodzących przez sito 0,063 
mm poniŜej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody. 
 
2.5. Woda  
 
NaleŜy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 
2.6. Georuszt trójosiowy (heksagonalny) 
Do wykonania robót naleŜy zastosować georuszt trójosiowy (heksagonalny), z otworami o kształcie trójkąta równobocznego, 
tworzącymi układ sześciokątów foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien być wyprodukowany w procesie 
perforacji i rozciągania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury taśmy polipropylenowej. Węzły i Ŝebra 
georusztu powinny stanowić integralną całość – nie dopuszcza się stosowania materiałów przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, 
ekstrudowanych itp. w węzłach zgodnie z określeniami zawartymi w p. 1.4. 
Georuszt trójosiowy powinien spełniać istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 2. Sztywność radialna i 
podobne właściwości fizyczne powinny być deklarowane w takie sposób, Ŝe wartość nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% 
populacji, tj. 99,7% „przedziału tolerancji”. 
 

Tablica 2. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podłoŜa 

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka 
Wymagana 

wartość 
Tolerancja 

1 Sztywność radialna przy odkształceniu 
0,5% 

TR 041 B.1 kN/m 390 -75 

2 Współczynnik izotropii sztywności TR 041 B.1 - 0,80 -0,15 
3 Efektywność węzła TR 041 B.2 % 100 -10 
4 Rozmiar sześcioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4 

 
Metody badań podane w Tablicy 2 opisane są w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych EOTA nr 
TR41 z października 2012. 
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W związku z tym, Ŝe wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie są objęte normami zharmonizowanymi, wymagane 
jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadał 
Europejską Aprobatę Techniczną, potwierdzającą moŜliwość jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrób dostarczony na 
budowę powinien posiadać oznakowanie CE. 
 
Rozwiązania równowaŜne 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równowaŜnych 
opisanych poniŜej. Rozwiązaniem równowaŜnym dla niniejszego zadania jest zastosowanie georusztów dwuosiowych w funkcji 
zbrojeniowej, spełniających następujące wymagania: 
1. Georuszty o sztywnych węzłach powinny być wyprodukowane z pasma polipropylenu. Węzły georusztów powinny być 

sztywne i stanowić integralny element struktury georusztów. Oczka georusztów powinny być sztywne, tj. zachowywać kształt 
po przyłoŜeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji georusztów. Nie dopuszcza się stosowania geosiatek/georusztów 
o węzłach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp. 

2. Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze 
otoczenia. Nie powinny być wraŜliwe na hydrolizę, powinny być odporne na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i 
zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzący georuszty powinien być odporny na działanie promieniowania 
ultrafioletowego. 

3. Właściwości georusztów zostały podane w Tablicy 3. 
 
Tablica 3.  Właściwości georusztów dwuosiowych. 

 

L.P. Parametr Wartość/Rodzaj Metoda badania 

1 Polimer Polipropylen – 

2 
Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niŜ [kN/m]: 
- wzdłuŜ pasma 
- w poprzek pasma 

 
40 
40 

EN ISO 10319 

3 
Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niŜ [%]: 
- w obu kierunkach: 

 
12 

EN ISO 10319 

 
W przypadku zastosowania georusztów dwuosiowych grubość warstwy mieszanki niezwiązanej CNR 0/31,5 naleŜy zwiększyć o 
10 cm. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 

a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
c) prostych narzędzi ręcznych – np. noŜy, sekatorów – do docinania geosyntetyków w razie potrzeby 
 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Geosyntetyki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed mechanicznym 
uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
 
PodłoŜe naleŜy wyprofilować do wymaganych rzędnych, spadków i pochyleń, np. z zastosowaniem równiarki lub spycharki, wg 
odrębnych wymagań. Z podłoŜa naleŜy usunąć wszelkie elementy mogące uszkodzić geosyntetyki podczas układania: korzenie, 
wystające kamienie itp. 
Na wyprofilowanym podłoŜu naleŜy sprawdzić czy spełnia ono parametry w zakresie nośności załoŜone przez projektanta. 
Kontrolę taką naleŜy przeprowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzenia czy skoleinowania niewzmocnionego 
podłoŜa. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej, naleŜy unikać wprowadzania cięŜkich pojazdów dla wykonania 
badania płytą statyczną.  
W przypadku, jeŜeli podłoŜe będzie miało nośność mniejszą, od załoŜonej przez projektanta, naleŜy zastosować jedną z 
następujących metod postępowania: 
 
(a): Wykonać stabilizację gruntu rodzimego metodą „na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa (wapno, spoiwo drogowe, 
cement lub popioły lotne). Rodzaj i ilość spoiwa oraz grubość stabilizowanej warstwy dobierze Wykonawca w taki sposób, aby 
moŜliwe było uzyskanie wymaganych parametrów w podłoŜu.  
 
lub 
 
(b): Zwiększyć grubość warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem. Zwiększenie grubości warstwy dobierze 
Wykonawca w taki sposób, aby zapewnić wymaganą nośność na powierzchni tej warstwy. 
 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niŜ co 10 m. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odwodnienie przygotowanego podłoŜa. Nie moŜna dopuścić do nawodnienia podłoŜa np. 
wodą opadową. Niedopuszczalne jest pozostawienie przygotowanego podłoŜa bez jego przykrycia kolejnymi warstwami na 
dłuŜszy okres, zwłaszcza kiedy spodziewane są opady. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tymczasowe odwodnienie podłoŜa 
na czas prowadzenia  robót. 
 
5.3. Przygotowanie mieszanki  
 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie 
ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi 
uzyskać akceptację InŜyniera.  
 
5.4. Wytworzenie mieszanki 
 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem 
wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej kruszywa. NawilŜanie 
mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niŜ 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności 
optymalnej określonej laboratoryjnie.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.5. UłoŜenie geosyntetyków 
 
Bezpośrednio na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć warstwę georusztu trójosiowego. Pomiędzy sąsiednimi i kolejnymi 
pasmami georusztu naleŜy zachować zakład o szerokości min. 0,4 m. Georuszt trójosiowy moŜna układać zarówno w kierunku 
podłuŜnym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zakładów. 
NaleŜy zwrócić uwagę aby zakłady geosyntetyków były zachowane podczas układania kruszywa. MoŜna to zapewnić stosując 
odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetyków w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub ułoŜenie 
niewielkich pryzm kruszywa. 
 
5.6. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była zgodna z dokumentacją projektową.  
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 25 cm po zagęszczeniu.  
Warstwy o grubości większej niŜ 25 cm naleŜy wykonać w dwóch warstwach technologicznych.  
Warstwa ulepszonego podłoŜa powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
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Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Kruszywo naleŜy 
zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi 
do środka warstwy ulepszonego podłoŜa przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi warstwy 
ulepszonego podłoŜa przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy ulepszonego podłoŜa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy uŜyciu zróŜnicowanego sprzętu. W 
pierwszej fazie zagęszczania naleŜy stosować sprzęt lŜejszy, a w końcowej sprzęt cięŜszy.  
Zagęszczenie naleŜy prowadzić do osiągnięcia zagęszczenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p. 6.3.4. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć.  
 
5.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoŜa 
 
Warstwy ulepszonego podłoŜa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Warstwa ulepszonego podłoŜa moŜe być wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezbędnego ruchu budowlanego, który nie 
moŜe wywoływać w niej kolein. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową warstwę ulepszonego 
podłoŜa do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy ulepszonego podłoŜa obciąŜa Wykonawcę robót.  
 
5.8. Odcinek próbny  
 
O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka próbnego, Wykonawca wykona go co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, w celu:  

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania mieszanki kruszywa jest właściwy,  
• określenia grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu,  
• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich wyrobów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mieszanek przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2 niniejszej ST.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi do akceptacji Deklaracje Właściwości UŜytkowych 
geosyntetyków wraz z próbkami materiałów. Podstawą do zatwierdzenia materiału moŜe być wyłącznie poprawna Deklaracja 
Właściwości UŜytkowych, zgodna z wymaganiami „Rozporządzenia PE 305/2011 ws. zharmonizowanych warunków 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty materiałowe, wyniki badań wykonanych przez 
producenta, itp.) nie mogą być podstawą zatwierdzenia materiału. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych georusztem 

L.P. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki  

1 2000 
2 Zawartość wody 
3 Zagęszczenie warstwy  5 próbek na 10 000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1  dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z 
rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.  
 
6.3.3. Zawartość wody 
 
Zawartość wody w mieszance powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 3. 
 
6.3.4. Nośność i zagęszczenie warstwy  
 
Zagęszczenie na górze warstwy wzmacniającej, stabilizowanej georusztem/geokompozytem trójosiowym (heksagonalnym) 
powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205. Alternatywnie, 
uzyskanie wymaganych parametrów moŜna potwierdzić wynikiem pomiaru lekką płytą dynamiczną lub płyta statyczną= 30cm. 
Wymagane jest uzyskanie parametrów załoŜonych w projekcie lub wynikających z przepisów. 
 
Badania zagęszczenia i ew. nośności naleŜy wykonywać co najmniej 24h po wykonaniu warstwy. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa  
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 2.4  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoŜa 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoŜa podano w Tablicy 6. 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem 

L.P. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km  
2 Równość podłuŜna  co 25 m łatą  
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km  
5 Rzędne wysokościowe  co 20 m 
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m  

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy:  
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 1000 m2 
Przed odbiorem:  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2  

8 Zagęszczenie warstwy co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m  
 
6.4.2. Szerokość  
 
Szerokość warstwy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +15 cm, -10 cm.  
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25cm 
lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.  
 
6.4.3. Równość  
 
Nierówności podłuŜne warstwy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne warstwy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności warstwy nie mogą przekraczać 15 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 0,7 %.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe  
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +1 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy  
 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ +-/ 10 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy  
 
Grubość nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 %. 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  
 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
JeŜeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej 
leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie jej na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy  
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. Powierzchnie powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy stabilizowanej georusztem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie prowadzonych robót,  
• zakup i dostarczenie materiałów do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa,  
• dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa,  
• przygotowanie podłoŜa, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nośności,  
• opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,  
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
• wykonanie odcinka próbnego,  
• rozłoŜenie geosyntetyków, 
• rozłoŜenie mieszanki,  
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,  
• utrzymanie warstwy ulepszonego podłoŜa w czasie robót,  
• odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 
PN-EN ISO 14688-1 
PN—ENISO 14688-2 
PN-EN 13249  

 
 
 
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 2: zasady klasyfikowania 
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości  
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren  
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PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania 
błękitem metylenowym  

PN-EN 1097-5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-EN 1097-6  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-EN 1367-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-EN 1744-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
PN-EN 1744-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
PN-EN 1097-2  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym  
PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania  
PN-EN 13286-2  Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.  
PN-EN 1008-1  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

1. Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny dotyczące technologii wbudowania.  
2. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): „Non-reinforcing hexagonal geogrid for 

the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate”, TR 041, październik 2012. 
 
 



 
D.03.01.03.a Przepusty pod koroną drogi z tworzywa sztucznego 

 

 
D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  

 
D.03.01.03a. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI Z RUR Z TWORZYWA 

SZTUCZNEGO. RURY POLIETYLENOWE HDPE SPIRALNIE 
KARBOWANE   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem przepustów drogowych rurowych o średnicy ∅ 40   cm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych przy 
realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość 
Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przepustów rurowych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanych pod koroną drogi. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub słuŜący do ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na 

działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna 
powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
1.4.5. Złączka do rur - element słuŜący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montaŜu przepustu. 
1.4.6. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą 

techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające 

wymaganiom aprobaty technicznej, 
- materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka kruszywa 

naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

- ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu B 25, 
- materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową, np. z: 
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a) brukowca, odpowiadającego wymaganiom ST D-06.01.01 [6], 

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom ST D-05.03.23a [5], 
c) geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadających wymaganiom aprobat technicznych i ST D-06.01.01 
[6]. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe naleŜy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu 
uszkodzeniu. PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, umoŜliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości 
rury. Rury moŜna składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. 

Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie moŜna wykonywać z 
podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie 
występował zbyt duŜy nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. 

Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. Składowanie innych materiałów powinno 
odpowiadać wymaganiom norm i ST wymienionych w p.2.2.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

- koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyŜki 0,4 m , 
- ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 

- sprzętem transportowym, 
- sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek moŜe teŜ być wykonywany 

ręcznie). 

Uwaga: W czasie rozładunku rur naleŜy zwracać uwagę, Ŝeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co 

powoduje tarcie karbów o podłoŜe. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji 

Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie i drobne przedmioty moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Rury naleŜy 
ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

Nie naleŜy dopuścić, aby więcej niŜ 1 m rury wystawało poza obrys środka transportowego. Geosyntetyki naleŜy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi 
je przebić lub rozciąć. Mieszankę betonową moŜna przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dłuŜszym 
niŜ 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności 
przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 
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3. wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod przepustem lub 

jego częścią, 
4. ułoŜenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką, 

5. wykonanie zasypki przepustu, 
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera: 
- ustalić lokalizację robót, 
- ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z InŜynierem, 

- ew. dokonać przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 

5.4. Wykonanie wykopów 
        Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania naleŜy dostosować 
do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym 
w ST D-02.00.00 [3]. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.5. Ława pod przepustem 
W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoŜa powinien być 

wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

Jeśli grunt podłoŜa wymaga rozłoŜenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) 
o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez 
zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułoŜyć podsypkę 
piasku. 

Podsypkę naleŜy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna 
być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę 

betonową na całej długości lub na części (np. pod wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25 i odpowiadać 
wymaganiom ST D-03.01.01 [4]. 

5.6. UłoŜenie rur przepustu na ławie 
UłoŜenia rury na ławie naleŜy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca się układać 

rurę w jednym odcinku, jeśli moŜliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i moŜliwości 
transportowych. W innych przypadkach, przepust złoŜony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami 

poszczególnych odcinków rur. 
Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

- ułoŜeniu na ławie złączki, 
- połoŜeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
- zamknięciu złączki, 
- załoŜeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu  nie powinna być mniej sza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust ułoŜono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, naleŜy sprawdzić skuteczność 
połączeń między rurami. Rurę przepustu po ułoŜeniu naleŜy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego połoŜenia w 
czasie zasypywania przepustu. MoŜna dokonać tego podsypką wspierającą .  Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy moŜna 
wykonać przed montaŜem przepustu lub teŜ na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu powinna być wykonana mieszanką kruszywa 

naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Zasypka powinna być wykonywana: 
- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
- warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej 
przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

- ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania 
poziomego, 

- ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku 



 
D.03.01.03.a Przepusty pod koroną drogi z tworzywa sztucznego 

 

karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu moŜna wykonać z materiałów określonych w ST D-02.00.00 [3]. 
Szczególnie starannie naleŜy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze ograniczonym ćwiartką koła nad 
ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla 
ławy. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp 

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja 
projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp moŜna wykonać z: 

- betonowej kostki brukowej, 
- brukowca, 
- geosyntetyku. 

5.8.2. Umocnienie skarpy betonową kostką brukową 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.23a [5], a sposób wykonania umocnienia powinien być 
zgodny z ustaleniami ST D-05.03.23a [5] i ST D-06.01.01 [6]. 

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem 
Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom ST D-06.01.01 [6]. 

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem 

Do umocnienia skarp geosyntetykami moŜna stosować: 
- geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny, 

- geosiatki, płaskie lub komórkowe, 
- geomaty, tj. siatki ze strukturą przestrzenną, w tym geomatę darniową z wcześniej wyhodowaną trawą do 

natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy. 
Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadać wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi z ST D-06.01.01 [6]. 
 
5.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych naleŜą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawęŜników itp., 
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, drzew, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA   JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w punkcie 2, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 

2 3 

4 5 

6 
7 

Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz Wg punktu 5 i dokumentacji 

projektowej 
Wykonanie wykopów BieŜąco Wg punktu 5 

Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu BieŜąco Wg punktu 5 

UłoŜenie rur przepustu na ławie BieŜąco Wg punktu 5 

Zasypka przepustu BieŜąco Wg punktu 5 

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu BieŜąco Wg punktu 5 

Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg punktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. Jednostką obmiarową 

jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie wykopu, 
- wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano   w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułoŜeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według wymagań 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
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4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

10.2. Normy 

1.  PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
2.  PN-EN 206-1  Beton zwykły. 
3.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
4.  PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
5.  PN-76/B-06714/12  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
6. PN-78/B-06714/34 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  
7. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
8. PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
9. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
12. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
13. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
14. PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
15. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
16. BN-74/9191-03  Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania.   
17.  BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D.03.02.01a    REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem regulacji pionowej urządzeń podziemnych przy realizacji inwestycji związanej pn. :  ,,Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z : ,,Rozbudową drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście 
przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej regulacji pionowej urządzeń podziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Właz studzienki - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umoŜliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.2. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 

1.4.3.  Skrzynka uliczna wodociągowa – element Ŝeliwny słuŜący ochronie czpienia  zasuwy wodociągowej dzięki któremu moŜna 
otwierać lub zamykać zasuwę 

1.4.4. Skrzynka uliczna gazowa – element Ŝeliwny słuŜący ochronie czpienia zasuwy gazowej umoŜliwia zamykanie lub 
otwieranie zasuwy 

1.4.5. Pokrywa studzienki telefonicznej – element Ŝelbetowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek telefonicznych, 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych 

Do przypowierzchniowej regulacji naleŜy uŜyć: 
- cegły klinkierowej 
- zaprawy cementowej 
- ewentualnie specjalistycznych pierścieni do regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz telefonicznych 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młotków, łomów, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata,  itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania regulacji 

Wykonanie regulacji pionowej obejmuje: 
1.  roboty przygotowawcze 

− odkrycie oraz rozebranie istniejącej pokrywy, wpustu lub skrzynki 
− ustalenie nowej wysokości  

2.  roboty budowlane 
− zagęszczenie podłoŜa wokół urządzenia 
− ułoŜenie cegieł klinkierowych lub specjalnych pierścieni  
− ułoŜenie pokrywy, wpustu lub skrzynki 

5.3. Wykonanie regulacji  

Wykonanie regulacji obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki ) urządzenia podziemnego, 
2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki (jeŜeli nie została rozebrana wcześniej): 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu 
kostkowego), 

3. rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki 
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z 

posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z 

ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy, 
6. ponownego montaŜu ustawionego na odpowiednią wysokość korpusu włazu, wpustu lub skrzynki 
7. osadzenie przykrycia studzienki, kratki ściekowej  z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 

wyrównaniem zaprawą cementową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego, 
− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umoŜliwiającego spływ 

powierzchniowy wód. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  1 sztuka wyregulowanego urządzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty rozbiórkowe, 
− podłoŜe pod regulację 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST D-M-00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie regulacji, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
4. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
8. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 
9. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
11. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
13. D-08.01.01÷02 KrawęŜniki 

  

11. Normy  

      1. BN-83/8836-02            Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze  
      2. PN-B-10735                 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
                                               przy odbiorze  
      3. PN-76/B-12037           Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  
      4. PN-H-74051/01           Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )  
      5. PN-H-74051/00           Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania . 
      6. PN-B-14501                Zaprawy budowlane zwykłe  
      7. PN-H-83104                Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe . 
      8. PN-B-10729                Studzienki  kanalizacyjne . 
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D. 04.00.00. PODBUDOWA  

04.01.01.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO śA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem profilowania i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego przy realizacji inwestycji:   
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyprofilowania 
i zagęszczenia podłoŜa (koryta) przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać 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 InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

                       Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

Korpusu ekspresowych Ruch cięŜki 
i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 
2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D. 04.00.00. PODBUDOWA  

 
04.02.02.  WARSTWA MROZOOCHRONNA  

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 
mrozoochronnej w korycie pod konstrukcją nawierzchni przy realizacji inwestycji: :  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W 
Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    
 
1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstwy mrozoochronnej gr. 10 i 15 cm  

z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (piasku, Ŝwiru, pospółki) gdzie naleŜy zapewnić odpowiednie warunki nośne. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi, normami związanymi, 

wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM 00.00.00.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani 

ogólne” pkt.2. 
 

2.2.  Kruszywo 
Do wykonania warstwy mrozoochronnej naleŜy uŜyć kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm (piasek, Ŝwir, 

pospółka), spełniającą następujące wymagania: 
a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika ,,k” powinna być większa od 8 m/dobę: 
b) zagęszczalność – uŜyte kruszywo powinno mieć wskaźnik róŜnoziarnistości:     

 d60 

U = ------- ≥ 5 
d10 

gdzie: 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 
 

c) szczelność – określona zaleŜnością: 
 

D15 

     ------- ≤ 5 
d85 

gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa w warstwie  

mrozoochronnej  
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa 
 
d) wskaźnik nośności po 4 dobach nasycenia wodą Wnoś (CBR) ≥ 15% 
 

2.3.  Składowanie kruszywa 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 

na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
2.4.  Woda 

Do zagęszczenia warstwy mrozoochronnej naleŜy stosować wodę bez szkodliwych zanieczyszczeń. 
 

2.5.  Źródła poboru materiałów 
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Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Nie 
później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań i 
reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.3..  

Kruszywa mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
 

3. SOPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
 

3.2.  Rodzaje sprzętu 
Do ułoŜenia warstwy naleŜy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawionym lemieszem 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Do zagęszczenia naleŜy uŜyć walców gładkich, wibracyjnych i ogumionych oraz ewentualnie innego sprzętu 

zapewniającego uzyskanie w kaŜdym miejscu wymaganego zagęszczenia. 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

4.2.  Transport kruszywa na budowę  
NaleŜycie wymieszane kruszywo o wilgotności optymalnej naleŜy dostarczyć na budowę w warunkach 

zabezpieczających je przed segregacją. Środki transportu powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod warstwę mrozoochronną stanowi górna warstwa nasypu o wskaźniku zagęszczenia ≥ 1, wszelkie koleiny w 

podłoŜu oraz powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchyłki wysokościowe od załoŜonych rzędnych 
powinny być naprawione, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

5.3.  Rozścielenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozłoŜone warstwą o jednakowej grubości w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.4.  Zagęszczenie kruszyw 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. 

Zagęszczenie naleŜy prowadzić do osiągnięcia wartości podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej 

próby Proctora (PN-88/B-04481 metoda I lub II). Wilgotność przy zagęszczeniu nie powinna się róŜnić od wilgotności 
optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości. 

5.5.  Utrzymanie warstwy 
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. 

Koszty naprawy są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszty napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąŜa Wykonawcę. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wbudowania, a 

wyniki przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy mrozoochronnej   
 
Tablica 1. Częstotliwość badań kontrolnych 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej  

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie  

1 Uziarnienie kruszywa 1 600 

2 Wilgotność kruszywa 1 600 

3 Zagęszczenie warstwy  1 badanie na 600 m2 

4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 1 600 

    
6.3.1.  Uziarnienie kruszywa 
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Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieŜąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 

W przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót, badania naleŜy przeprowadzić w zakresie jak w pkt. 2.2. 
niniejszej ST. 

6.3.2.  Wilgotność kruszywa 
Wilgotność kruszywa kontroluje się po jego rozłoŜeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 

Dopuszczalne róŜnice od wilgotności optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
6.3.3.  Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych 
punktach na kaŜdej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 400 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna 
być zgodna z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać 
± 10%. 

6.3.4.  Zagęszczenie warstwy 
Badania naleŜy przeprowadzać z częstotliwością podaną w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wskaźnik zagęszczenia musi posiadać 

wartość ≥ 1,03. 
6.3.5.  Spadek poprzeczny  

Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 (1 pomiar 
na 100 m i w punktach charakterystycznych łuków poziomych). 

6.3.6.  Rzędne wysokościowe  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być 

większe niŜ +1 cm i –3 cm. 
6.3.7.  Pomiar równości  

Pomiar równości wykonanej warstwy naleŜy przeprowadzić przy pomocy 4 metrowej łaty co 20 m. Dopuszczalna 
tolerancja wynosi 2 cm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 
Odbiór przeprowadzany jest przez Kierownika Projektu na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieŜącej 

kontroli robót, ewentualnie uzupełniających pomiarów oraz oględzin wykonanej warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek 
Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 
z Kierownikiem Projektu. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się z 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy mrozoochronnej o przyjętej grubości według ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• przeprowadzenie badań laboratoryjnych materiałów, 
• zakup kruszywa, 
• dostarczenie i rozłoŜenie materiałów na uprzednio przygotowanym podłoŜu, 
• wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań wykonanej warstwy, 
• utrzymanie warstwy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych.  

 Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.   
5. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
7. BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10. PN-76/b-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania postanowienia ogólne. 
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11. PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań. 
12. PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zwartości zanieczyszczeń obcych. 
13. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
14. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności. 
15. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
16. PN-B/11111  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
17. PN-B/11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek.   
18. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i lotniskowych. 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D. 04.00.00. PODBUDOWA  
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej asfaltowej warstwy nawierzchni. Warstwy konstrukcyjne asfaltowe skropione będą 
emulsją asfaltową szybkorozpadową, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-EN14733 i z 
definicjami podanymi w  SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00, „Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
 
2.2. Emulsja asfaltowa 

Do   złączania    warstw   bitumicznych    konstrukcji   nawierzchni    naleŜy   stosować   kationowe   emulsje   asfaltowe 
szybkorozpadowe spełniające wymagania  normy PN-EN  13808. 
   Tabela 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni 
Wymagania techniczne Metoda badań wg 

normy 
Jednostka C-60 B3 ZM lub C60 B4 ZM 

Klasa Zakres wartości 
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1  3 lub 4 50 do 100 lub 70 do 130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62a) 
Czas wypływu dla Φ 

2mm w 40°C 
PN-EN 12846 s 1 TBRb) 

Pozostałość na sicie 
0,5mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 

Trwałość po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 

Sedymentacja___ PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 
Adhezjac) PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni 
1 TBR 

 
 

WT-3, zał 2  
 

2 >75 

pH emulsji PN-EN 12850  - ≥3,5d) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 
Penetracja w 25°C PN-EN 1426               |                 0,lmm         1                             3                      |                        <100e) 

a) Emulsją moŜna rozcieńczać wodą, do stęŜenia asfaltu nie niŜszego niŜ 40%(m/m)  
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie  
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem  
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne 
e)Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego, 
dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220 
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Tabela 2,Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do złączania warstw nawierzchni 
Wymagania techniczne 

 
Metoda badań wg 

normy 
Jednostka 

 
C-60 BP3 ZM lub C60 BP4ZM 

Klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1  3 
lub 
4 

50 do 100 
Lub 

70 do 130 
Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62a) 
Czas wypływu dla Φ 2 mm 
40°C 

PN-EN 12846 s 1 TBRb) 

Pozostałość na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TOR 
Trwałość po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 1429 % (m/rn) 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 
Adhezja c) PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni 
1 TBR 

 
 

WT-3, zał, 2  
 

2 >75 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,l mm 3 ≤100 e) 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C 4 ≥43 

Nawrót spręŜysty w 25°C PN-EN 13398 % 4 ≥50 
a) Emulsję moŜna rozcieńczać wodą, do stęŜenia asfaltu nie niŜszego niŜ 40% (m/m) 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem 
 
2.3. Przechowywanie materiałów 

Warunki  przechowywania  emulsji  nie  mogą powodować utraty jej  cech  i  obniŜenia jakości.  Przechowywanie  i transport 
emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. 
Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do 
zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. Sprzęt pomocniczy: 

-  spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 

 
3.2.  Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 

Do skraplania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza wyposaŜoną dodatkowo w lancę do ręcznego 
spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 
następujących parametrów: 

• temperatury rozkładanego lepiszcza, 
• ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
• prędkości poruszania się skrapiarki, 
• ilości lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości załoŜonej. W miejscach trudnodostępnych naleŜy 
stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego skropienia. 
 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Transport emulsji 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ l m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje 
umoŜliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać 
resztek innych lepiszczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 
5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez oczyszczenie 
mechaniczne lub przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
 
5.2. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. JeŜeli do oczyszczenia warstwy była uŜywana woda to skropienie 
lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej 
oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości załoŜonej w 
p.5.2.1. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny do całkowitego 
rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni powinny być przez. Wykonawcę naprawione. 
 
5.2.1. ZuŜycie emulsji 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. Określenie ilości 
skropienia lepiszcza na drodze naleŜy wykonać w oparciu o PN-EN 12272-1. 
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa   pod warstwę asfaltową podaje tabela 3: 
Tabela 3. 

Układana warstwa asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
 

Ilość pozostałego asfaltu po 
odparowaniu wody [kg/m2] 

 
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 
AC W 

Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 
 

0,2 ÷ 0,5 
 

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 
AC W lub AC WMS 
 

Podbudowa asfaltowa                                                  0,3 ÷ 0,5 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC S 
 

Warstwa wiąŜąca asfaltowa 
 

0,1 ÷ 0,3 
 

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA S 
 

Warstwa wiąŜąca asfaltowa 
 

0,l ÷ 0,3a) 
 

a) zalecana emulsja modyfikowana polimerem: ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz 
porowatości mieszanki SMA, jeŜeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
 

Rzeczywiste zuŜycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1.  Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. Dokładne zuŜycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w zaleŜności od rodzaju warstwy. 

 
6.2.  Badania i kontrola w czasie robót 
 
6.2.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta (deklaracja zgodności). Wykonawca z kaŜdej dostawy powinien 
kontrolować indeks rozpadu oraz czas wypływu dla Φ 2 mm w temp. 40°C na zgodność z atestem. Wyniki badań powinny być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody 
naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie naleŜy przeprowadzać kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7, 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest l rn2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, ilości rozłoŜonego lepiszcza, deklaracje 
zgodności producenta. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena l m2  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
• oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem, 
• zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
• próbne skropienie w celu ustalenia zuŜycia emulsji, 
• mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub 

uŜyciem spręŜonego powietrza, 
• ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
• napełnienie skrapiarek lepiszczem, 
• podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
2. PN-EN 13075-1 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 
emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

3. PN-EN 13075-2 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych 
emulsji asfaltowych 

4. PN-EN 1428 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji 
azeotropowej 

5. PN-EN 12846 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym. 

6. PN-EN 1429 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości 
podczas magazynowania  metodą pozostałości na sicie 

7. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych 
8. PN-EN 13614 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w 
wodzie - Metoda z kruszywem 

9. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
10. PN-EN 13074 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 
12. PN-EN 1427 
 

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pięknienia - Metoda Pierścień i Kula 

13. PN-EN 13398 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów modyfikowanych 

14. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
15. PN-EN 14733 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione - Kontrola 
Produkcji Przemysłowej 

16. PN-EN 12272-1 
 

Powierzchniowe utrwalenie - Metody badań – Część 1; Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i 
kruszywa 

 



D-04.04.02a  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego   

 

 
D. 04.00.00. PODBUDOWA  

04.04.02A.  PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYW NIEZWI ĄZANYCH    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego (kruszywa naturalnego) o uziarnień 0/31,5 mm przy 
realizacji inwestycji pn: : ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość 
Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie 
technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 
 Mieszanka niezwiązana moŜe być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin 
tych kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podbudowa pomocnicza, stanowiąca dolną część konstrukcji nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obciąŜeń z 
podbudowy zasadniczej na podłoŜe. 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego moŜe być wykonywana w konstrukcji  drogi obciąŜonej 
ruchem kategorii KR1÷KR6. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoŜa gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana 
moŜe być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyraŜony, jako przedział wartości 
lub wartość graniczna. Nie ma zaleŜności pomiędzy kategoriami róŜnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który moŜe być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóŜ naturalnych pochodzenia mineralnego, które moŜe być poddane wyłącznie obróbce 
mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak Ŝwir, 
piasek, Ŝwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna Ŝwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego 
obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z ŜuŜli: wielkopiecowych, 
stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak Ŝwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
Ŝwirowe. 

1.4.8. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub 
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla wielkopiecowego. Proces 
chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem ŜuŜel wielkopiecowy twardnieje 
dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i 
ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Ŝelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego ŜuŜla stalowniczego. Proces chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [26]. 
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1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niŜ 1 
mm oraz D (górnego) większym niŜ 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 
której D jest większe niŜ 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 
(mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został 
ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duŜych kawałków mma (nadziarno nie 
większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 
nawierzchni drogowej lub podłoŜa ulepszonego, które charakteryzuje się róŜnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa naleŜy sprawdzać na sitach przewidzianych do 
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa 
róŜnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń z ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 
W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni drogi uwaŜa się za podbudowę. 

1.4.17. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę 
podłoŜa. Podbudowa pomocnicza moŜe składać się z kilku warstw o róŜnych właściwościach. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV     obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez  
             dostawcę/producenta, 
k            współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23], 
D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę  
             podłoŜa lub nawierzchni, 
d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoŜa, 
d50       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoŜa, 
O90      umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoŜa),  
           zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana     
           przez producenta geowłókniny, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 
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2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek moŜna stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoŜa ulepszonego przedstawia tablica 1. 
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niŜ 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [20] i niniejszą OST. 

Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie 
podbudowy pomocniczej  

Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, 
roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy pomocniczej 

pod nawierzchnią drogi obciąŜonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 

PN-EN 
13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[8] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC85/15,   kruszywo drobne: kat. 
GF85,   kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA85.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
 

PN-EN 
933-1 [8] 
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 
 

PN-EN 
933-1 [8] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), 
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak 
wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 
933-3  [9] 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 
933-4  [10] 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie za-
okrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [11] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 
933-1 [8] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie drob-
nym*) 

PN-EN    
933-1 [8]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN  
1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA50 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los 
Angeles ≤ 50) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   
1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala 
>50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9  [14] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9 [14]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242

**)  (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości   
≤ 2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1 [17]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1 [17]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości ŜuŜla stalowniczego PN-EN 6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy ŜuŜla z 
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 1744-1, roz. 
19.3 [17]   

klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w ŜuŜlu wielko- 
piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [17]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu wielkopieco- 
wym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[17]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 [18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[16]  
i PN-EN 
1097-2 [13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po 
gotowaniu ≤ 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 [15] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobraŜone: kat. F4 (tj. zamraŜanie-
rozmraŜanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Skład materiałowy - Zał. C Deklarowany 
Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 

pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
naleŜy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , naleŜy sprawdzić mrozoodporność 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umoŜliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

MoŜna dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy 
występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez InŜyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna 
być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o 
takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej. 
 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy pomocniczej, 
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział 
ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny 
charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z róŜnych kruszyw, kaŜdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu moŜna ustalać skład  mieszanek, wzorując się na przykładach 
podanych w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy pomocniczej moŜna stosować następujące mieszanki kruszyw: 
• 0/31,5 mm, 

  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wraŜliwości 
na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-
EN 13286-2 [21]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, określana wg PN-EN 933-1 [8], 
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw naleŜy 
równieŜ badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna równieŜ spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się 
wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [8] powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm naleŜy określić według PN-EN 933-1 [8]. 
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej powinny zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla kaŜdego rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano 
równieŜ (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) 
deklarowana przez dostawcę/producenta. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw naleŜy równieŜ badać i 
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deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, 
jest spełnione, jeŜeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych 
podanych na odpowiednim rysunku 1.   

 

 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy pomocniczej 

 
Oprócz wymagań podanych na rysunku nr 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 

okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 
mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta 
wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren 
słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   
0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych 
w tablicy 2, ale powinna spełniać takŜe wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – róŜnice w przesiewach podczas badań kontrolnych 
produkowanych mieszanek 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[róŜnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

  
  Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wraŜliwości na mróz (wskaźnik SE), 
dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [21]. Nie stawia się wymagań 
wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej, o ile szczegółowe rozwiązania 
konstrukcyjne nie przewidują tego. 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według  PN-EN 13286-2 [21], w granicach podanych w tablicy 4. 
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 Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej naleŜy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR naleŜy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [22], a 
wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy środowiskowe 

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 
naturalnych oraz gruntów, moŜna je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. 
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich 
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostroŜności. Przydatność takich 
kruszyw, jeśli jest to wymagane, moŜe być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach 
wątpliwych naleŜy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy pomocniczej. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej 

Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 
 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią drogi obciąŜonej ruchem  

kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-
EN 

13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 
Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF12  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
powinna być ≤ 12%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 
powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**)  powinien 
wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 
Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
róŜnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

WraŜliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***) , co najmniej 

4.5 40 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [12], kat. nie 
wyŜsza niŜ 

 Kat. LA40  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 40) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [12], kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15] 

 Kat. F7  (tj. zamraŜanie-rozmraŜanie, procent masy ≤ 7) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

  ≥ 60 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, 
co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 
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Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych naleŜy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, naleŜy przyjąć następny niŜszy 
wymiar sita. Jeśli D=90 mm naleŜy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**)  Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D moŜe być większa niŜ 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca 
powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE naleŜy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 
13286-2 [21]. 

5.5. Odcinek próbny 

JeŜeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym 
z InŜynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.6. Przygotowanie podłoŜa pod podbudowę pomocniczą 

5.6.1. Rodzaje podłoŜa pod podbudową pomocniczą z kruszywa niezwiązanego 

 W zaleŜności od ustaleń dokumentacji projektowej, podbudowę pomocniczą z kruszywa niezwiązanego moŜna układać 
na: 
– podłoŜu gruntowym, 
– warstwie odsączającej, 
– podłoŜu ulepszonym. 
 W zaleŜności od potrzeb moŜe wystąpić jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcinającej. 

5.6.2.  Przygotowanie podłoŜa gruntowego 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułoŜenie podbudowy pomocniczej na podłoŜu gruntowym, to powinno ono 
spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” [4] i OST D-02.00.00 
„Roboty ziemne” [3]. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa gruntowego 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest moŜliwe za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Rodzaj sprzętu naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST. 
 W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoŜa nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem podbudowy. 
 Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoŜe (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania podbudowy pomocniczej moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
 Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłoŜem gruntowym, zgodnie z zaleŜnością: 
    D15/d85 ≤ 5   (1) 
w której: 
D15  -  wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana warstwa 

podbudowy, 
D85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoŜa. 
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 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, to na podłoŜu gruntowym naleŜy ułoŜyć warstwę odcinającą z drobnego 
kruszywa lub geowłókniny (geotkaniny). Ochronne właściwości geowłókniny /geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren 
gruntu podłoŜa, wyznacza się z warunku: 
     

d50 / 090 ≥ 1,2  (2) 
w której: 
d50  -  wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoŜa, 
090  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoŜa zatrzymującego się na geowłókninie 

w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podana przez producenta geowłókniny; masa powierzchniowa 
geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200 g/m2. 

Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoŜa gruntowego do warstwy połoŜonej 
wyŜej. Drobne cząstki powodują wymieszanie gruntu podłoŜa z warstwą kruszywa, uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej 
nośności przy zawilgoceniu. 

Warstwa odcinająca moŜe być wykonana jako warstwa z miału kamiennego, odsiewek, drobnego kruszywa itp. grubości 
np. 5÷10 cm, według OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” [5] lub z geowłókniny (geotkaniny) według OST D-
04.02.01a „Warstwa odcinająca z geowłókniny” [6]. 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. Geowłókniny przeznaczone do robót naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach 
czystych, suchych i wentylowanych. 

5.6.3. Wykonanie warstwy odsączającej 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje warstwę odsączającą to naleŜy wykonać ją zgodnie z podanymi ustaleniami. 
Warstwa odsączająca jest warstwą połoŜoną pod podbudową pomocniczą, a w przypadku występującej warstwy odcinającej, 
ułoŜona jest bezpośrednio nad nią.  

Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować się 
wodoprzepuszczalnością określoną współczynnikiem filtracji k ≥ 8 m/dobę (≥ 0,0093 cm/s).  
 Warstwa odsączająca moŜe być wykonana jako warstwa z piasku, Ŝwiru, geowłókniny według OST D-04.02.01 
„Warstwy odsączające i odcinające” [5]. 

5.6.4.  UłoŜenie podbudowy pomocniczej na podłoŜu ulepszonym 

 Jeśli podłoŜe gruntowe nie spełnia warunku nośności lub mrozoodporności, wówczas wykonuje się w górnej jego 
warstwie podłoŜe ulepszone, stanowiące warstwę lub zespół warstw leŜących pod konstrukcją nawierzchni drogowej. 
 W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, najkorzystniejszą 
konstrukcją podłoŜa ulepszonego jest równieŜ mieszanka kruszywa niezwiązanego. Wykonanie podłoŜa ulepszonego powinno 
odpowiadać wymaganiom zawartym w OST D-04.04.00a „PodłoŜe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [7]. 
Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podłoŜa ulepszonego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy pomocniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny 
zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa naleŜy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  
WT-4 [24] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę naleŜy stosować się do zasad deklarowania w 
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [24] załącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwę podbudowy pomocniczej 

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z 
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy uŜyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, 
rozkładarki, która wstępnie moŜe zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej 
grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. JeŜeli układana konstrukcja składa się z więcej niŜ jednej warstwy 
kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie 
jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 
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20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Rozścieloną mieszankę kruszywa naleŜy sprofilować równiarką lub cięŜkim szablonem, do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłuŜnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania naleŜy wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które naleŜy kontynuować aŜ do osiągnięcia 
wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
 Warstwę kruszywa niezwiązanego naleŜy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. 
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach 
trudno dostępnych naleŜy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
 Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach 
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli po 
wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, 
spowodowane przez ten ruch. 

5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 
niniejszej OST. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla kaŜdej partii kruszywa  

i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej   
Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 



D-04.04.02a  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego   

 

8 
WraŜliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 
10 próbek  

na 10 000 m2 Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia InŜyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia InŜyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.11 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy pomocniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej 
podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (róŜnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłuŜna Wg [25] Wg [25] 

3 Równość poprzeczna Wg [25] Wg [25] 

 
4 

 
Spadki poprzeczne *) 

 
10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od 
spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [25] Wg [25] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m 
Przesunięcie od osi projektowanej ± 

5 cm 
 
7 

 
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce 
roboczej, lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 2000 m2 

RóŜnice od grubości projektowanej 
+10%, 
-15% 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
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− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie mieszanki, 
− utrzymanie warstwy w czasie robót, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowień InŜyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa (zawarte w OST D-04.01.01÷04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 
5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające  (zawarte w OST D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy 

podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 
6. D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny 
7. D-04.04.00a PodłoŜe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania 

9. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości 

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 

11. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
20. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
22. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla 

określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik 
nośności i pęcznienia liniowego 

23. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie filtracji 
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przy stałym i obniŜającym spadku hydraulicznym 

10.3. Inne dokumenty 

24. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji 
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D. 04.00.00. PODBUDOWA  

04.04.02B.  PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW A NIEZWI ĄZANEGO     

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm) przy realizacji inwestycji pn: :  
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i 
ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5 
mm), w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 
 Mieszanka niezwiązana moŜe być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin 
tych kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obciąŜeń z 
warstw wyŜej leŜących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoŜe. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego moŜe być wykonywana w konstrukcji  drogi obciąŜonej 
ruchem kategorii KR1÷KR6. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany 
do wykonania ulepszonego podłoŜa gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana moŜe być 
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyraŜony, jako przedział wartości 
lub wartość graniczna. Nie ma zaleŜności pomiędzy kategoriami róŜnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który moŜe być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóŜ naturalnych pochodzenia mineralnego, które moŜe być poddane wyłącznie obróbce 
mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak Ŝwir, 
piasek, Ŝwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna Ŝwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego 
obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z ŜuŜli: wielkopiecowych, 
stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak Ŝwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
Ŝwirowe. 

1.4.8. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub 
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla wielkopiecowego. Proces 
chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem ŜuŜel wielkopiecowy twardnieje dzięki 
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu 
zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Ŝelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla 
stalowniczego. Proces chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 
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1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niŜ 1 
mm oraz D (górnego) większym niŜ 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 
której D jest większe niŜ 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 
(mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został 
ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duŜych kawałków mma (nadziarno nie większe 
od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni 
drogowej lub podłoŜa ulepszonego, które charakteryzuje się róŜnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa naleŜy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-
EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa róŜnica wartości przesiewów na 
jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń z ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstw wyŜej leŜących na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoŜe.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 

dostawcę/producenta, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek moŜna stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 
         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niŜ 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [17] i niniejszą OST. 
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Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie 

podbudowy zasadniczej  

Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej 

pod nawierzchnią drogi obciąŜonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-
EN 

13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 933-1 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. 
GF80,   kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich 
 

PN-EN 933-1  4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i sita o pośrednich 
wymiarach D/1,4 ogólne granice wynoszą 20-70% 
przechodzącej masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynoszą 
±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 
 

PN-EN 933-1 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, sito 
0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. 
GTA20 (tj. procent masy przechodzącej przez sito górne D: 
±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 933-3  4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika płaskości 
wynosi ≤ 50)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 933-4  4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu 
wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 933-5  4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych 
wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie 
zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) 

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 933-1  4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie 
drobnym*) 

PN-EN 933-1   4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN 1097-2  5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los 
Angeles ≤ 40 **) ) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN 1097-1  5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala 
>50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242

***)  (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości  ≤2% 
masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 1744-1 6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN 1744-1 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 
Stałość objętości ŜuŜla 
stalowniczego 
 

PN-EN 1744-1, 
roz. 19.3 

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy ŜuŜla z 
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w ŜuŜlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 1744-1, 
p. 19.1   

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 
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Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 1744-1, 
p.19.2 

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3  6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 i 
PN-EN 1097-2  

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los Angeles 
po gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa  8/16 mm   

PN-EN 1367-1  7.3.3 Skały magmowe i przeobraŜone: kat. F4 (tj. zamraŜanie-
rozmraŜanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, kruszywa 
z recyklingu: kat. F10 (F25****) 

Skład materiałowy - Zał. C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych naleŜy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umoŜliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
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2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

MoŜna dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy 
występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez InŜyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 
oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich 
samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 
 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, 
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział 
ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się 
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z 
róŜnych kruszyw, kaŜdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu moŜna ustalać skład  mieszanek, wzorując się na przykładach 
podanych w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy zasadniczej moŜna stosować następujące mieszanki kruszyw: 
• 0/31,5 mm, 

  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wraŜliwości na 
mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 
[18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1 [5], powinna 
być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw naleŜy równieŜ badać i 
deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora powinna równieŜ spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości 
pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm naleŜy określić według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe 
uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na 
rysunku 1, odpowiednio dla kaŜdego rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano równieŜ liniami przerywanymi obszar uziarnienia 
SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw naleŜy równieŜ badać i deklarować po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeŜeli uziarnienie 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.   
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP 
w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 
mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta 
wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren 
słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych 
uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 
2, ale powinna spełniać takŜe wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – róŜnice w przesiewach podczas badań kontrolnych 
produkowanych mieszanek 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[róŜnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
  
 Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. Wymagania 
wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wraŜliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania 
materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec 
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie 
przewidują tego. 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej metodą Proctora  według  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 
 Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej naleŜy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora  do 
wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR naleŜy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], 
a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy środowiskowe  

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 
naturalnych oraz gruntów, moŜna je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. 
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich 
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
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kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostroŜności. Przydatność takich 
kruszyw, jeśli jest to wymagane, moŜe być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych 
naleŜy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w 
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi 

obciąŜonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13285 Punkt 

PN-
EN 

13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5 Tabl. 4 
Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 
0,063 mm powinna być ≤ 9%) 

Tabl. 2 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) Tabl. 3 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 
1,4D*) powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez 
sito D**)  powinien wynosić 90-99%) 

Tabl. 4 i 6 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 Tabl. 5 i 6 
Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 Tabl. 7 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
róŜnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 Tabl. 8  

WraŜliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***) , co najmniej 

4.5 45  

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyŜsza 
niŜ 

 Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35)  

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE 

 Deklarowana  

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4  (tj. zamraŜanie-rozmraŜanie, procent masy ≤ 4)  

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

  ≥ 80  

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, 
co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań  

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100  

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
naleŜy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 
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***) Badanie wskaźnika piaskowego SE naleŜy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora  
wg PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5. Odcinek próbny 

JeŜeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 
InŜynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonywanej 

warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 

jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.6. PodłoŜe pod podbudowę zasadniczą 

 PodłoŜem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien być zgodny 
z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umoŜliwi ć 
ułoŜenie na niej podbudowy zasadniczej. 
 Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to powinna być wykonana zgodnie z 
OST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [4]. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny 
zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa naleŜy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  
WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę naleŜy stosować się do zasad deklarowania w 
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z 
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy uŜyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, 
rozkładarki, która wstępnie moŜe zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej 
grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. JeŜeli układana konstrukcja składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, 
to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej 
mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Rozścieloną mieszankę kruszywa naleŜy sprofilować równiarką lub cięŜkim szablonem, do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłuŜnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania naleŜy wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które naleŜy kontynuować aŜ do osiągnięcia 
wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
 Warstwę kruszywa niezwiązanego naleŜy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo 
o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o 
przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno 
dostępnych naleŜy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
 Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach 
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
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5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli po 
wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, 
spowodowane przez ten ruch. 

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

 Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy zasadniczej moŜna, po 
zaakceptowaniu przez InŜyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją 
kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 
niniejszej OST. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań 

1 Uziarnienie mieszanki 1 badanie na 400 m2    

2 Zagęszczenie mieszanki  1 próbka na 1000 m2 

3 Nośność podbudowy  1 badanie na 500 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa  
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 

zmianie kruszywa   

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje 
tablica 6. 

                  Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość podbudowy warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (róŜnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły plano grafem albo 
co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu   

 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km   

   ± 0,5% (dopuszczalna 
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4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km tolerancja od spadków 
projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) współrzędne osi ze skokiem wg 
dokumentacji projektowej  

Przesunięcie od osi 
projektowanej ± 5 cm 

 
7 

 
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

RóŜnice od grubości 
projektowanej ±10%           

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.5. Nośność podbudowy   

Warstwa powinna cechować się następującymi cechami:  
• moduł odkształcenia wg ,,instrukcji badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych” powinien zgodny z 

podanym w tablicy 7, 
• ugięcia spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinny być zgodne z podanym w tablicy 7. 

Moduł odkształcenia podbudowy naleŜy oznaczyć przez obciąŜenie płytą o średnicy > 30 cm zgodnie z PN-S-02205. Badania 
naleŜy przeprowadzić w zakresie obciąŜenia od 0,00 do 0,45 MPa. 

Wartość modułu odkształcenia naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa według wzoru  
 

D
s

p
E

∆
∆= 75,02  

  
W którym: 
D – średnica płyty w mm, 
∆p – przyrost obciąŜenia MPa 
∆s – przyrost odkształcenia, mm  
 
Tablica 7. Cechy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niŜ, % 

Wymagane cechy warstwy 
Wskaźnik 

zagęszczenia Is nie 
mniejszym niŜ 

Maksymalne ugięcie spręŜyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm , MPa 

40 kN 50 kN Od pierwszego 
obciąŜenia E1 

Od drugiego 
obciąŜenia E2 

80 1,00 1,25 1,40 80 140 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie mieszanki, 
− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowień InŜyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 

 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności 
na ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

12. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

13. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody 
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badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

10.3. Inne dokumenty 

20. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji 
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D. 04.00.00.  PODBUDOWY  

 
D-04.05.01 PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOśE Z  GRUNTU 
                        LUB  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z wykonaniem podbudowy lub podłoŜa ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, 
stosowanych przy realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście 
przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ulepszonego 
podłoŜa i obejmują: 

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoŜa z gruntu stab. cementem C 1,5/2, E2≥50 MPa grubości 15 cm  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub podłoŜa ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, cementu i ewentualnych 
dodatków oraz domieszek. Materiał ten wiąŜe i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury. 
 W mieszance moŜna stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych kruszyw. Do kruszyw 
mogą  naleŜeć kruszywo kamienne, kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla kawałkowego wielkopiecowego i kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla 
stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm. 
 Mieszanki mogą być stosowane do wymienionych wyŜej warstw nawierzchni drogowych, przenoszących ruch kategorii 
od KR1 do KR6. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanek kruszyw związanych cementem, nie dotyczy gruntów 
ulepszonych cementem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji 
hydraulicznych. 

1.4.2. PodłoŜe ulepszone z  mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne 
albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umoŜliwienie ruchu technologicznego i właściwego 
wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoŜa ulepszonego zalicza się takŜe warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, 
które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne a takŜe z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoŜa. Podbudowa pomocnicza moŜe składać się z kilku warstw o róŜnych właściwościach. 

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne a takŜe z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciąŜeń z warstw jezdnych na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoŜe. 

1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który moŜe być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóŜ naturalnych pochodzenia mineralnego, które moŜe być poddane wyłącznie obróbce 
mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak Ŝwir, 
piasek, Ŝwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna Ŝwirowego lub otoczaków. 

1.4.7.  Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego 
obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z ŜuŜli: wielkopiecowych, 
stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak Ŝwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
Ŝwirowe. 

1.4.10. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub 
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla wielkopiecowego. Proces 
chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem ŜuŜel wielkopiecowy twardnieje 
dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
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1.4.11. Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i 
ferrytu zawierającego CaO (tlenek wapnia), SiO2 (dwutlenek krzemu),  MgO (tlenek magnezu) oraz tlenek Ŝelaza. Kruszywo 
otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla stalowniczego. Proces chłodzenia moŜe odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niŜ 1 
mm oraz D (górnego) większym niŜ 2 mm. 

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym. 

1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 
której D jest większe niŜ 6,3 mm. 

1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym 
uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m  procent masy, 
NR  brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM  mieszanka związana cementem, 
CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki. 

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– kruszywo, 
– cement, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki, 
– ew. domieszki. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek moŜna stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoŜa ulepszonego przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoŜa ulepszonego z mieszanek związanych cementem 

Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 
 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 
wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]  
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-
EN 
13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 
podłoŜa ulepszonego i podbudowy 
pomocniczej podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.  
1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90; 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grube- 
go na sitach pośrednich  

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o 
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne warunki 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FI Dekl  Kat. FI 50  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SI Dekl  Kat. SI 50  

Kategorie procentowych za- 
wartości ziaren o 
powierzchniach 
przekruszonych lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów**)  w 
kruszywie grubym 

PN-EN 
933-1 [6] 

4.6 Kat. F Dekl   

Zawartość pyłów**)   w  
kruszywie drobnym 

PN-EN    
933-1 [6]  

4.6 Kat. F Dekl   

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA 60  Kat. LA 50  

Odporność na ścieranie PN-EN   
1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDE NR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9  
[14] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097- 
6, roz. 7, 8 i 9 
[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS 0,2    
ŜuŜel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0  

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR , 
ŜuŜel kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2  

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek  
związanych   hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

Stałość objętości ŜuŜla 
stalowniczego 

PN-EN 1744-
1, roz. 19.3 
[17]   

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości).  
Dotyczy ŜuŜla z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w 
ŜuŜlu wielkopiec. 
kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p. 19.1 [17]   

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu 
wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p.19.2 [17] 

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w PN-EN 1744- 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 
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wodzie 3 [18] przepisów 
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-

3[16] i PN-
EN 1097-
2[13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost 
współczynnika Los Angeles po gotowaniu ≤ 8%) 

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to naleŜy zba- 
dać jego mrozoodporność wg 
p. 7.3.3 – wiersz poniŜej) 

PN-EN 1097-
6, roz. 7 [14]   

7.3.2 Kat. W 242  

Mrozoodporność na 
kruszywa frakcji 8/16 mm  
(Badanie wykonywane tylko 
w przypadku, gdy 
nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242) 

PN-EN 1367-
1 [15] 

7.3.3 Skały magmowe i 
przeobraŜone: kat. F4 (tj. 
zamraŜanie- 
rozmraŜanie≤4%masy), skały 
osadowe: kat. F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Kat. F4 (tj. zamraŜanie-rozmraŜanie 
≤ 4%) 

Skład mineralogiczny - Zał.C 
p.C3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych naleŜy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

 
*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**)    Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
 
2.2.4. Cement 

 NaleŜy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 
 Przechowywanie cementu dostarczonego: 
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o 

podłoŜu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 
ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), 

b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 

 Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11]. 

2.2.6. Dodatki 

 W przypadkach uzasadnionych mieszanka moŜe zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie 
mieszanki. 
 Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany ŜuŜel wielkopiecowy lub popiół lotny pod 
warunkiem, Ŝe odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 
JeŜeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, naleŜy to 

uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
− przewoźne zbiorniki na wodę, 
− układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 
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− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement w workach moŜe być przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, 
w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, 
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposaŜone we wsypy i 
urządzenia do wyładowania cementu. 
 Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 Inne materiały naleŜy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich 
walorów uŜytkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających 
danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

MoŜna dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy 
występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez InŜyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 
powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych 
źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoŜa ulepszonego. 
 Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna być równa lub 
większa od średniej arytmetycznej z badania wytrzymałości na ściskanie (minimum 3 próbek) wymaganej dla danej klasy 
wytrzymałości podanej w tablicy 2. 
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Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , po 
28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymałości 
 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

 Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. 
Rc7, Rc14, Rc28. 
 Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry 
mechaniczne mieszanki. NaleŜy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję naleŜy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z 
mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej 
specyfikacji. 
 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy 
stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 
4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla kaŜdego rodzaju mieszanki. 
 

 
 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 

 
Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 
 
 Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub 
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być 
mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

 
 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niŜ podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu produkcyjnego 
stwierdzone zostanie, Ŝe zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 
 Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub 
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych składników. Zawartość wody naleŜy określić 
zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 
 Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. Próbki 
naleŜy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 
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powyŜej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
 Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) naleŜy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą 
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. 
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach 
pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 

 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R  

próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamraŜania i odmraŜania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach 
pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R

R −
= . 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności naleŜy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie naleŜy je 
całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamraŜania i odmraŜania. Jeden 
cykl zamraŜania i odmraŜania polega na zamraŜaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin i odmraŜania w wodzie o 
temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności naleŜy przeprowadzać na 3 próbkach i do 
obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania róŜniący się od średniej o więcej niŜ 20% naleŜy odrzucić, a jako miarodajną wartość 

wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R , Rc naleŜy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.  

Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoŜa ulepszonego 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla ruchu 

KR1 ÷ KR6 

1.0 Składniki  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 

 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*)  

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa 
wytrzymałości Rc wg tablicy 2 klasa C 1,5/2,0 

*) Mieszankę 0/8 mm moŜna stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2 
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla ruchu 
KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 

1.0 Składniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system 

I) – klasa wytrzymałości Rc wg 
tablicy 2 

klasa C 1,5/2,0 
(nie więcej niŜ 4,0 
MPa) 

klasa C 3/4 
 (nie więcej niŜ  
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie więcej niŜ  
10,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 
 
 Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla ruchu 
KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 

1.0 Składniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzymałość na ściskanie*)  

(system I) – klasa wytrzy-małości 
Rc wg tablicy 2 

klasa C 3/4 (nie 
więcej niŜ  
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie więcej niŜ  
10,0 MPa) 

klasa C 8/10 
 (nie więcej niŜ  
20,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,7 

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa naleŜy stosować rozwiązania przeciwspękaniowe (patrz p.5.7) 

5.5. Odcinek próbny 

W przypadku robót o niewielkim zakresie moŜna odstąpić od wykonania odcinka próbnego (przy cząstkowych naprawach lub 
remontach). 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy zagęszczonej, 
– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 
podbudowy lub podłoŜa ulepszonego. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niŜ 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy lub podłoŜa ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez InŜyniera. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoŜa 

 Podbudowa lub podłoŜe ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura 
powietrza jest niŜsza od +5oC oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte. 
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 PodłoŜe pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
SST. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” [4] 
i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. 
 Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to naleŜy je ustawić na podłoŜu tak aby wyznaczały 
ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 
warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. 

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 

 Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej naleŜy 
wytwarzać w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i 
cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Przy produkcji mieszanek naleŜy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony 
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę moŜna wykonać o grubości np. 
20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy moŜna przystąpić po odbiorze 
pierwszej warstwy przez InŜyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuŜnych i 
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które naleŜy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby 
Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę naleŜy poświęcić 
zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się 
aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłuŜnych spoin roboczych.  Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy 
występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm 
dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez 
wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości na ściskanie Rc powyŜej 10 MPa naleŜy stosować 
dylatowanie poprzeczne i podłuŜne według ustaleń dokumentacji projektowej. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości Rc przekraczającej 5 do 10 MPa naleŜy stosować 
technologie przeciwspękaniowe według ustaleń dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, 
odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat technicznych. 

5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 

 Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według 
jednego z następujących sposobów: 
a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 
c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e) innymi środkami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, SST i wskazaniami InŜyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez InŜyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 6.  

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  
i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 

Dla kaŜdej partii 
kruszywa i przy 
kaŜdej zmianie 
kruszywa 

Tablica 1 

4 Właściwości wody 
Dla kaŜdego 
wątpliwego źródła 

PN-EN 1008 [11] 

5 Właściwości cementu Dla kaŜdej partii PN-EN 197-1 [5] 

6 Uziarnienie mieszanki 1 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotność mieszanki Jw. 
Wilgotność optymalna z 
tolerancją +10%, -20% 

8 Grubość warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 Zagęszczenie warstwy mieszanki 1 raz na 500 m2 1,00 Proctora (p. 5.7) 

10 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 3 próbki dziennie PN-EN 13286-41 [21] 

11 Oznaczenie mrozoodporności 
Na zlecenie 
InŜyniera 

p. 5.4 

12 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.9 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy i ulepszonego podłoŜa. 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość  10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: róŜnice od 
szerokości projektowanej 

2 Równość podłuŜna wg [26] wg [26] 
3 Równość poprzeczna wg [26] wg [26] 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 

dokumentacji projektowej 
5 Rzędne wysokościowe wg [26] wg [26] 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 100 m Przesunięcie od osi projektowanej ± 

5 cm 
7 Grubość podbudowy  

i ulepszonego podłoŜa 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 2000 m2 

RóŜnice od grubości projektowanej 
dla: 
a) podbudowy zasadniczej ±10% 
b) podbudowy pomocniczej        i 

podłoŜa ulepszonego +10%, -
15% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłoŜa ulepszonego. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowień InŜyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

10.2. Normy 

5. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania 
11. 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 
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12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie 
(mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania 

wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania 

próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 
wibracyjnym 

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane 
cementem 

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty stabilizowane 
cementem 

10.3. Inne dokumenty 

25. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do 
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.) 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE  

 

05.03.05.       NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA 
WIĄśĄCA I WYRÓWNAWCZA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego przy realizacji inwestycji pn:  ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy wiąŜącej gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC22W 50/70 wg PN-EN 13108-1 [47], norm związanych 
oraz Wytycznych Technicznych Nawierzchni Asfaltowych na Drogach Publicznych WT-2 obciąŜonych ruchem KR1 – 
KR2 zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji projektowej. .  
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę wiąŜącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 
                       Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC11W 2), AC16W, AC22W 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 
zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
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1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, odnośnymi normami oraz WT-2. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróŜnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne 
lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza    
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

1 2 3 4 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE  

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników    
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rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE  
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ 
cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Wypełniacz   

 NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania podane w tablicy 4.  

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości wypełniacza Wymagania                                             
wg WT-1 2014 tab. 7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ: 1%(m/m) 

4 Gęstość ziaren według EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 

1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana 

kategoria: 
∆R&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyŜsza 

niŜ: 
WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 

196-2, kategoria nie niŜsza niŜ: 
CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 
Ka Deklarowana 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN Deklarowana 

 

2.4. Kruszywo  

Do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2014 –tab. 8,9,  10.   
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Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 

 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do 
warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg tabeli WT-1 2014 tab. 10 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii 
ruchu KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyŜsza niŜ: f16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 

uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niŜsza niŜ: 
ECS Deklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez 

producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 

wyŜsza niŜ: 
mLPC0,1 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do 
warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg tabeli WT-1 2014 tab. 9 

 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii 
ruchu KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyŜsza niŜ: f3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECSDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyŜsza niŜ: mLPC 0,1 
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Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  
wg tabeli WT-1 2014 tab. 8 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii 
ruchu KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 

2 Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: 
G25/15,                       

G20/15,                     

G20/17,5 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyŜsza niŜ: 

FI35 lub SI35 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5; kategoria nie niŜsza niŜ: 

C Deklarowana 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

LA40 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 
lub 8/16; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 

11 Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez 
producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyŜsza niŜ: mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z ŜuŜla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

14 Rozpad związków Ŝelaza w kruszywie z ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

15 Stałość objętości kruszywa z ŜuŜla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p.19.3; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

V3,5 

 

Nie dopuszcza się stosowania do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych na warstwę wiąŜącą i 
wyrównawczą kruszyw ze skał pochodzenia osadowego (wapieni). 

2.5. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
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a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
mineralnymi.  
 

2.8. Granulat asfaltowy  

 Nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia mas bitumicznych lub zespół wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym dozowaniem 

wszystkich składników i automatycznym sterowaniem do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Sterowanie dozowania wszystkich składników powinien być elektroniczny. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w 
urządzenie do automatycznego dozowania środków adhezyjnych (jeśli ich stosowanie będzie konieczne) i innych 
niezbędnych dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania składników 
powinny wynosić: jedna działka elementarna działki wagi, lecz nie więcej niŜ ±2% w stosunku do masy składnika. 
Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 
13108-21,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
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Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych 
powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera – badanie 
typu. 
Badanie Typu naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego nowego składu MMA oraz w przypadku: 

• upływu 3 lat od ich wykonania, 
• zmiany rodzaju lepiszcza, 
• zmiany złoŜa kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 
• zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
• zmiany gestości kruszywa o więcej niŜ 0,05 Mg/m3  
• zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności na 

rozdrobnienie, odporności na ścieranie, 
• kanciastości kruszywa drobnego, 
• zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.  

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
• doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. Rzędne krzywych uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej oraz minimalna zawartość 
lepiszcza podane są w tablicy 8. 

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR2  Wg WT-2 2014 tabl. 11  

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16W 
KR1-KR2 

AC22W 
KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] od do od do  
31,5 - - 100 - 
22,4 100 100 90 100 
16 90 90 65 90 

11,2 65 65 - - 
8 - - 45 70 
2 25 25 20 45 

0,125 5 5 4 12 
0,063 3,0 3,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1 
÷ KR2  i KR3÷KR4 Wg WT-2 2014 tabl. 12 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 5 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
 2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamraŜania, a) 
badanie w 25°C 

ITSR80 

 a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014  w załączniku 1. 

Tablica 9a. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, dla ruchu  
KR3÷KR4 Wg WT-2 2014 tabl. 13 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC22W 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje 
trwałe  

C.1.20,wałowanie   
P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20 

D.1.6, 600C, 10 000 cykli   

WTSAIR 0,15 

PRDAIR7,0 

WraŜliwość  
na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamraŜania, a) 
badanie w 25°C 

ITSR80 

a) grubość płyty: AC16 – 60 mm, AC22 – 60 mm 
b) ujednolicona procedura badania odporności na działanie wody w jednym cyklu zamraŜania 

podano w załączniku 1   
c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma formowaniem próbek do badania 

podano w załączniku 2 
  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od 
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najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub wyrównawczą  z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równowaŜną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoŜa pod warstwę 

wiąŜącą [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
i wyłączania 9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

  
JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków 
według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z 
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receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 
[39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy 
czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma 

większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu 
warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ  +5oC. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura 
otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i 
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiąŜącej lub 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiąŜąca 0 +5 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 
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Tablica 13. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych 
dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone 
w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań 
kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować o 
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne 
według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  
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 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są 
podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności 
Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraŜowe 

 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w 
tablicy 15. 
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 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania 
jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

większa niŜ 1000 m2 lub 

 
 
 

≤ 10 
 

2.  –  mały odcinek budowy  ≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 
grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 9. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  

 Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów 
w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
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8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 

Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
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gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 

Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE  

05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA 
ŚCIERALNA WG PN-EN 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji inwestycji pt.: ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i odbiorem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 norm związanych oraz Wytycznych Technicznych Nawierzchni 
Asfaltowych na Drogach Publicznych WT-2 obciąŜonych ruchem KR1 – KR2 zgodnie z zakresem określonym w 
Dokumentacji projektowej.  

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR2 (określenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC 8S, AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru 
mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę 
wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które 
składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, odnośnymi normami oraz WT-2. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 
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ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent moŜe jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie 

jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróŜnych.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Lepiszcza asfaltowe 

NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych  w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
Ruchu ACS asfalt drogowy 

KR1 – KR2 AC11S 50/70 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie 
mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie 
więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie 
więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 

wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu  z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien 
być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.2. Wypełniacz   

 NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania podane w tablicy 4.  

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości wypełniacza 
Wymagania                                             

wg WT-1 2014 tab. 7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 
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3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ: 1%(m/m) 

4 Gęstość ziaren według EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 

1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

6 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana 

kategoria: 
∆R&B8/25 

7 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyŜsza 

niŜ: 
WS10 

8 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 

196-2, kategoria nie niŜsza niŜ: 
CC70 

9 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 
Ka Deklarowana 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN Deklarowana 

 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2014 –tab. 12,13, 14.   

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
 

Tabela 5.    Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego wg WT-1 2014 tab. 14 

 

Lp. 
Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 lub GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyŜsza niŜ: f16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

5 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niŜsza niŜ: 

ECS Deklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 
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Tabela 6.    Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 2014 tab. 13  

Lp. 
Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyŜsza niŜ: f3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

5 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECS Deklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria 

nie wyŜsza niŜ: 

mLPC 0,1 

 

Tabela 7.    Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg Wt-1 2014 tab. 12  

Lp. Właściwości kruszywa 
Wymagania dla kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 

2 Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: 
G25/15, 
G20/15, 

G20/17,5 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: f2 

4 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; 

kategoria nie wyŜsza niŜ: 
FI25 lub SI25 

5 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w 

kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niŜsza niŜ: 
C 100/0 

6 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, 
rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

LA25 

7 
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do 
mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niŜsza 
niŜ: 

PSV44 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

10 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wartość FNaCl nie 
wyŜsza niŜ: 

7 

11 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, kategoria nie wyŜsza niŜ: F2 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 
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13 
Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 
932-3: 

deklarowany przez producenta 

14 
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie 
wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

15 
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z ŜuŜla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 
19.1: 

wymagana odporność 

16 
Rozpad związków Ŝelaza w kruszywie z ŜuŜla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 196.2: 

Wymagana odporność 

17 
Stałość objętości kruszywa z Ŝuzla stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p.19.3, kategoria nie wyŜsza niŜ: 

V3,5 

(1) Kruszyw grube , które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, 
jeśli są uŜywane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. 
Obliczeniowa wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią waŜoną wynikającą z wagowego udziału kaŜdego z 
rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności 
na polerowanie kaŜdego z tych kruszyw. MoŜna mieszać tylko kruszyw grube kategorii PSV44 i wyŜej. 

 
 Nie dopuszcza się stosowania do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych na warstwę ścieralną 
kruszyw ze skał pochodzenia osadowego (wapieni). 
  

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i 
zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 
12697-11, metoda C  wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego jest 
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,  w warunkach określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i kraw ędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 
14023  „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

 Sprzęt stosowany do wykonania robót: 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia mas bitumicznych lub zespół wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym dozowaniem wszystkich 

składników i automatycznym sterowaniem do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowania wszystkich 
składników powinien być elektroniczny. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenie do automatycznego dozowania 
środków adhezyjnych (jeśli ich stosowanie będzie konieczne) i innych niezbędnych dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić 
wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Tolerancje dozowania składników powinny wynosić: jedna działka elementarna działki wagi, lecz nie więcej niŜ ±2% 
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w stosunku do masy składnika. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji 
zgodny z PN-EN 13108-21,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów:  

 Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji  i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 
powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 
na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S. 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 8. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 9. 

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 
Wg WT-2 2014 tabl. 16 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 - 
11,2 90 100 
8 70 90 
5,6 - - 
2 30 55 
0,125 8 20 
0,063 5 12,0 
Zawartość lepiszcza, minimum 

Bmin5,8 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ KR2 Wg WT-2 2014 
tabl. 18 

 
Właściwość 

Warunki zagęszczania wg PN-EN 
13108-20  

 
Metoda i warunki badania 

 
AC11S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin75 

VFBmin93 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin14 
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mineralnej 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 uderzeń 
PN-EN 12697-12, przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamraŜania, 
badanie w 25°C 

ITSR90 

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn      i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być 
okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania,  z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 
30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu  w wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich 
właściwościach. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub 

równowaŜną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność podłoŜa pod 
warstwę ścieralną [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 

 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego  w betonie asfaltowym) naleŜy 
usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem  o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 
betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 
 JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed wykonaniem warstwy 
asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1  
lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 
stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm 
lub aprobat technicznych. 
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5.4. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera 
próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 
Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.5. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem 
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich 
materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii wbudowania i zagęszczania 
oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.6. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość 

wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 

Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 
nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe 
naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w 
celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie  z zapisami w punktach 5.3 i 5.6. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia 
moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i wbudowania 
naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana grubość 
warstwy technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną  w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
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 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez InŜyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.2.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny 
naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.2.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.3.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.2.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek 
i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe 
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 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.2.5. Badania arbitraŜowe 

 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony 
InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia 
naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

6.3. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w 
których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą 
pracy. 
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.3.2. Warstwa asfaltowa 

6.3.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej 
jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 
2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 

 
≤ 10 

 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 

odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.3.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie moŜe 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.3.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 9. 

6.3.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu. 
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 Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów naleŜy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartość odchylenia równości 
(prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z 
i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg 
wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy 16. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości odchyleń równości poprzecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.3.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas powinien być określony 
współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niŜ co 50 m na nawierzchni zwilŜanej wodą w 
ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. 
Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się 
róŜnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
większa niŜ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niŜ 10. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyŜowania, 
niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,47, przy prędkości pomiarowej 
30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu 
warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 
 JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany 
z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niŜ podane w 
tablicy 17. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej opony 
względem nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 
≥ 0,36 - 

 
6.3.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 
5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

          Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 

wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania 

błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody 

przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności 

kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 

Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
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21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda 

destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości 

podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do 

mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 
wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 

metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w 

wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla 

Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
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10.2. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE  

 
 05.03.11. FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych z wykonaniem frezowania 
istniejącej nawierzchni bitumicznej przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła 
– SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni 
bitumicznej w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Frezowaniu podlega warstwa nawierzchni bitumicznej 
grubości do 8 cm w celu usunięcia warstw bitumicznych oraz wykonanie cięcia nawierzchni bitumicznej piłami tarczowymi.  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni asfaltowej bez 
jej ogrzania na określoną głębokość. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują  

 
3. SOPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania frezowania 

NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość i 
z dokładnością określoną w punkcie 5 niniejszej ST. 

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń podłuŜnych 
i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Kierownik Projektu moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie o ile 
zachowana zostanie dokładność skrawania podana w pkt. 5. 

Szerokość robocza nie mniejsza niŜ 25 cm, max. Głębokość frezowania (w jednym przejściu) średnio od 3 do 4 cm, 
frezarka wyposaŜona w automatyczny system niwelacji poprzecznej i podłuŜnej umoŜliwiający frezowanie nawierzchni 
zgodnie z załoŜona niweletą i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzątania pozostałego po frezowaniu 
urobku musi być wyposaŜona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapełnieniu pojemnik naleŜ opróŜnić na 
skrzynię ładunkową samochodu odbierającego urobek z frezarki. Nie dopuszcza się do sprzątania urobku z nawierzchni na 
pobocze ziemne lub do rowów. 

Frezarki powinny być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni do samochodu. 
Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowanej przez Kierownika Projektu.  
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
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4.2.  Transport urobku po sfrezowaniu  

Do przewozu sfrezowanego materiału naleŜy stosować samochody samowyładowcze.  Transport powinien być tak 
zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Wymagania organizacyjne 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na 
własny koszt projektu roboczego zawierającego: 

- plan rzędnych powierzchni istniejącej warstwy górnej w przekrojach prostopadłych do osi drogi i odległych od 
siebie o nie więcej niŜ 10 m, 

- naniesienie na plan rzędnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubości warstwy nawierzchni, które 
podlegać będą frezowaniu. 

 
5.3.  Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Przewiduje się wykonanie frezowania o głębokości i wg lokalizacji wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Po wykonaniu frezowania wymienionego w pkt. 1.3. naleŜy oczyścić nawierzchnię przy uŜyciu sprzętu wg pkt. 3. 
 
  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jako ści frezowania  

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni  
  na zimno  

Lp. Właściwości Częstotliwość badań kontrolnych 

1 Równość podłuŜna Łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna Łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne 
Co 50 metrów 

4 Szerokość frezowania 

5 Głębokość frezowania Na bieŜąco 

 
Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 powinny 

wynosić nie więcej niŜ 8 mm. 
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej, z 

tolerancją ±0,5%. 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5 cm. 
Głębokość frezowania powinna być zgodna z planem rzędnych wg pk. 5.1. niniejszej ST z dokładnością ±5 mm.   
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni min. grub. 4 cm. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór oczyszczonej i skropionej nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających według zasad określonych w 
ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m2 frezowanej nawierzchni. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
• frezowanie nawierzchni, 
• odwiezienie sfrezowanego materiału, 
• oczyszczenie powierzchni po sfrezowaniu, 
• przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiary równości nawierzchni planografem i łatą. 
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05.03.23a  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

   Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni jezdni, nawierzchni na zjazdach i chodnika z brukowej kostki betonowej przy realizacji inwestycji pn. 
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.3.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmują: 
● Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej i szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 
● Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, 

spoiny wypełniane piaskiem, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Deklaracja zgodności 

    Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partii betonowej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji zgodności z normą, 
wydanej przez producenta lub inną uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

    Do wykonania nawierzchni: 

• Chodnik - kostka brukowa grub. 60 mm, (typ ustali Inwestor)  – kolor ustali inwestor, 

• nawierzchni zjazdów i zatoki - kostka brukowa grub. 80 mm, typ ustali Inwestor; kolor ustali inwestor, 

2.2.3. Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

   Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, ustalone w PN-EN 1338 [7] do stosowania w warunkach kontaktu z solą 

odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od 

wymiarów nominalnych, z dokładnością 
do milimetra. 

C Wymagania dla kostek o grubosci do 100 mm Długość: ± 2 
mm; 
Szerokość: ± 2 mm; 
Grubość: ± 3 mm; 
Przekątna: ± 5 mm – klasa 1 
                  ± 3 mm – klasa 2 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
pofalowania, dla długości pomiarowej: 
300 mm 
 
                            400 mm 
 

C  
 

- maks. wypukłość – 1,5 mm 
- maks. wklęsłość – 1,0 mm 
- maks. wypukłość – 2,0 mm 
- maks. wklęsłość – 1,5 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne   

2.1 Odporność na zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu:  
- wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
- kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakt. – nie mniejsza niŜ 3,6 MPa, 
Pojedynczy wynik – nie mniej niŜ 2,9 MPa, 
Pojedynczy wynik (obciąŜenie niszczące) – ni mniej niŜ 250 
N/mm 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
   Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
3 Aspekty wizualne   

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostek nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień kostek produkowanych 
jako dwuwarstwowe 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

   Na podsypkę piaskową stosować następujące materiały: 
– piasek naturalny, 
– wodę 

    Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

   Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
   Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułoŜenia.  
    Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

   Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 
0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
    Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto przygotowanie podłoŜa pod chodnik lub nawierzchnię 

    Koryto (podłoŜe) wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta (podłoŜa) nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

    Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

   Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
   Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
    Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
    Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
    Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
    Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
   Pozostałe wymagania określono w ST 05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

   Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 
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− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

   Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

   Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

   Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

   Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak 
nie rzadziej niŜ co 100 m. 
   Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

   Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

   Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW   

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowów i ścieków przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania ST 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wyszczególnionych w p. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową drogi i obejmują: 
• Umocnienie dna rowów płytami betonowymi aŜurowymi typ Eko 60x40x8 cm na podsypce piaskowej, grub. 5 cm 
• Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu (5) 10 cm, humus pozyskany na budowie, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, 
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umoŜliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o 
odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Prefabrykat  - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub 
ścieku. 

Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z równomiernie 
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, słuŜąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, dziewiarską lub włókninową, w 
tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki 
wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złoŜone z 
róŜnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z 
otworami znacznie większymi niŜ elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą 
przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliŜoną do plastra miodu). 

Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróŜyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed 
wysychaniem i erozją. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów ściekowych, emulsji 
bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu 
przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub Ŝyłką na 100  kwadratów, kaŜdy o powierzchni 25 cm2, do 
określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 

   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

    Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
− ziemia urodzajna (humus), 
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
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− betonowe płyty aŜurowe typu „Eko”, 
− kruszywo, 
− brukowiec z kamienia łamanego i materiały pomocnicze, 
− cement, 
− zaprawa cementowa, 
− aŜurowe płyty betonowe lub Ŝelbetowe typu „Krata” i materiały pomocnicze, 
− kołki o śr. 8-10 cm i dług. 1,1-1,2 m, 
− biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania, 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

    Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona 
kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Do umocnienia stosować ziemie urodzajną pozyskaną na placu 
budowy. 

2.4. Nasiona traw 

    Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o 
drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [8] i PN-B-12074:1998 [4]. 

2.5. Betonowa płyty aŜurowe typu Eko. 

   Do umocnień stosować aŜurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 [10] o następujących parametrach: 
- wymiary 40x60x8 cm, 
- wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤6,0%), 
- klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; minimalna wytrzymałości na zginanie 

≥ 4,0 MPa). 

2.6. Kruszywo 

świr i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
Kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-11112 [3a]. 

2.7. Brukowiec i materiały pomocnicze. 

    Do wykonania umocnienia stosować brukowiec z kamienia łamanego spełniającego wymagania normy PN-B-11210 [11], 
spełniający następujące wymagania: 
- odmiana – J (do budowy dróg i obiektów inŜynierskich), 
- grupa wielkości - I (20-250 mm). 
Do umocnienia stosować kamień o wymiarach zasadniczych powyŜej 150 mm. 
    Do wykonania umocnienia wieńców wokół przepustów pod zjazdami stosować kamień polny pozyskany z pasa drogowego lub 
pochodzący z rozbiórek. 
Podkład umocnienia wykonać z kruszywa łamanego wg PN-B-11112 [3a] wymieszanego na sucho z cementem wg PN-EN-197-1 
[5]. 
Klinowanie bruku wykonać klińcem wg PN-B-11112 [3a] 

2.8. Cement 

    Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [5]. 

2.9. Zaprawa cementowa 

    Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 
[6]. 

2.10. Betonowe (Ŝelbetowe) płyty aŜurowe typu „Krata”. 

    Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Do umocnienia stosować płyty: 
-) betonowe lub Ŝelbetowe, 
-) beton klasy – min 35, 
-) wymiary – nie mniejsze niŜ 40x60x8 cm. 

2.12 Paliki 

    Paliki stosowane do mocowania płyt typu krata powinny być wykonane z drewna okragłego lub łupanego o średnicy 4 – 6 cm i 
długości 1,0 m. 
    W przypadku stosowania palików z drewna łupanego za średnicę uwaŜa się grubość w najcieńszym miejscu. Dopuszczalna 
odchyłka długości ± 5%. Długość zaciosów palików powinna być równa ich podwójnej średnicy. 

2.11. Geowłóknina separacyjna – nie występuje  

    Na podłoŜe pod układane płyty stosować geosyntetyk wg PN-EN 13251 [13], o następujących parametrach: 
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- odporność na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12236 [14]  – min. 2 kN, 
charakterystyczna wielkość porów (O90) wg PN-EN ISO 12958 [15] – O90<0,15 mm (dla geowłóknin), 

2.12. Pale – nie występują  

    Pale stosowane do wykonania palisady powinny być wykonane wyłącznie z drewna okrągłego okorowanego o średnicy 8 - 10 
cm i długości 1,2 m wraz z zaciosem. 
Dopuszczalna odchyłka długości ± 5%. Długość zaciosów pali powinna być równa ich podwójnej średnicy. 

2.13. Biowłóknina i materiały pomocnicze – nie występuje  

    Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biowłóknina 
powinna zawierać mieszankę nasion zaleconą przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdującego się na 
umacnianej powierzchni. 
    Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, 
zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni. 
    Szpilki i kołki powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubość szpilek powinna wynosić 
od 1,5 cm do 2,5 cm, a długość od 25 do 35 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 m, a długość od 50 cm do 60 cm. 
W górnym końcu kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 
    Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-85012:1992 [7]. 

2.14. Geosiatka (komórkowa) i materiały pomocnicze. 

    Geosiatki komórkowe muszą spełniać następujące wymagania: 
- siatka z folii PEHD grub. min. 1,5 mm, 
- powierzchnia taśmy - obustronnie moletowanej, 
- połaczenia taśmy - zgrzewanie punktowe ultradźwiękami, 
- wytrzymałość połączenia taśm (połączenie zgrzewane) – min. 2,4 kN, 
- wysokość geokomórek – min. 30-50 mm, 
- powierzchnia komórki (po rozłoŜeniu) – min. 240 cm2, 
- zalecane arkusze 2,6x6,2 m. 

 
 

 
Rys. nr 1 Arkusz geokomórki – po rozłoŜeniu. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu (niezbędnego do wykonania danego rodzaju umocnienia): 
− równiarek, 
− ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieŜnych, 
− płyt ubijających, 
− sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− betoniarki do mieszania kruszyw, zapraw i betonów, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węŜy do podlewania (miejsc niedostępnych). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport nasion traw 

   Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport materiałów z drewna 

    Szpilki, paliki i pale moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.2.3. Transport kruszywa 

    Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Transport cementu 

    Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.5. Transport biowłókniny 

    Biowłókninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem, 
nasłonecznieniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.2.6. Transport geokomórek 

    Geokomórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

4.2.7. Transport elementów prefabrykowanych 

    Elementy prefabrykowane (w tym betonowe kostki brukowe) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
    Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Humusowanie 

    Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna 
sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
    Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 5 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zaleŜności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 
    W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy naleŜy wykonywać rowki poziome lub 
pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić 
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 

    Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 
a) humusowaniu (wg p. 5.2). 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, 

dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz pochylenia skarp), 
c) ew. naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą mulczowania. 
W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Umocnienie płytami betonowymi typu Eko 

    Płyty powinny być układana na podsypce piaskowej o grubości od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
    Płyty naleŜy układać się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty naleŜy 
układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety dna rowu, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
    Po ułoŜeniu płyt, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie wypełnić otwory płyt humusem i obsiać trawą i przystąpić do 
ubijania płyt. 
    Do ubijania płyt, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne  z osłoną gumową dla 
ochrony płyt przed uszkodzeniem. 
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5.5. Umocnienie brukowcem 

 Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyŜszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym 
działaniem strumieni przepływającej wody. 
   PodłoŜe pod brukowiec naleŜy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego kruszywa naleŜy układać 
„pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułoŜeniu podkładu 
naleŜy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
    Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa moŜna ułoŜyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w 
stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 
    Na przygotowanym podkładzie brukowiec układać „pod sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od  2 cm do 4 cm nad 
projektowany poziom powierzchni.  
    Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów (z krawęŜników lub większych kamieni brukowca).  
    W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, naleŜy w pierwszej kolejności, po linii obwodu 
umocnienia, ułoŜyć brukowce największe. Brukowiec naleŜy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i 
nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
    Po ułoŜeniu brukowca szczeliny naleŜy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu.  
   W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłoŜonej na podkładzie z kruszywa, szczeliny naleŜy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku 
naleŜy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 

5.6. Układanie płyt Ŝelbetowych typu krata. 

    PodłoŜe, na którym układane będą płyty prefabrykowane, powinno być wyrównane i zagęszczone, na tak przygotowane podłoŜe 
rozłoŜyć geowłókninę separacyjną i przymocować ją do podłoŜa (doły kotwiące (u szczytu skarpy lub palikami drewnianymi). 
    UłoŜone płyty mocować palikami, spoiny między płytami zaklinować klińcem 4/16 mm. 
UłoŜone płyty ograniczyć palisadą wykonaną z pali o średnicy 8-12 cm, wbijanych młotem pneumatycznym. 
Po zakończeniu wbijania obciąć główki wbijanych pali 
Zaleca się nad górnym rzędem ułoŜonych płyt wykonać umocnienie z pasa darniny szer. ok. 30 cm. 
    Bezpośrednio po ułoŜeniu i umocowaniu płyt wolne przestrzenie w płytach naleŜy wypełnić warstwą ziemi urodzajnej grubości 
min. 2/3 grubości prefabrykatu lub Ŝwiru (w przypadku dna cieku z płynącą wodą). 
    Po rozłoŜeniu humusu zasiać trawę, po obsianiu przykryć 2-gą warstwą humusu o grubości 1 - 2 cm. 

5.7. Umacnianie powierzchni biowłókniną 

5.7.1. Zasady ogólne 

    Umacnianie powierzchni biowłókniną powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. 

5.7.2. Przygotowanie powierzchni 

    Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi bryłami gruntu; gleby 
o odczynie kwasowości pH > 5,5 powinny być potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny być przykryte warstwą 
ziemi urodzajnej 5 cm. 

5.7.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów 

    Na skarpach wykopów biowłóknina powinna być rozwijana z beli równolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do podłoŜa 
szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstępach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 i przy szerokości 
włókniny większej niŜ 1,0 m naleŜy przymocowywać szpilkami w odstępach od 1 m do 1,5 m takŜe środek pasa. Brzegi pasów 
biowłókniny powinny być układane na zakładkę szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad 
biowłókninę więcej niŜ 2 cm. Biowłókninę naleŜy rozwijać i układać luźno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się 
po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopów  pasem o szerokości większej niŜ 1,0 m, naleŜy formować w biowłókninie 
poziome fałdy, ułatwiające zatrzymywanie się ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokości skarpy większej niŜ 3 m, zaleca 
się układanie biowłókniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypów). 

5.7.4. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów 

    Na skarpach nasypów wyrównaną powierzchnię skarpy naleŜy pokryć warstwą ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowłókninę 
naleŜy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, wykonując w  odstępach 1 m poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, 
zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umoŜliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. U 
podstawy oraz na koronie nasypu naleŜy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten naleŜy wykorzystać do 
zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu 
kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej 
szerokości skarpy ułoŜonej na kołkach, listwach lub Ŝerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza 
się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułoŜeniem biowłókniny, ani po jej ułoŜeniu. Sąsiednie pasy biowłókniny 
powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten naleŜy wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m 
do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niŜ 2 cm. W przypadku gdy nachylenie 
skarpy jest większe niŜ 1:2, a jej szerokość większa niŜ 3 m, oprócz szpilek zaleca się uŜyć kołków usytuowanych w poziomych 
rzędach, w środku pasów biowłókniny. Kołki naleŜy częściowo wbić, pozostawiając 0,1 m jego długości. Na zacięcia naleŜy 
nawinąć sznurek polipropylenowy i wbić kołki równo z terenem, dociskając włókninę do skarpy. Bezpośrednio po ułoŜeniu i 
umocowaniu pasa biowłókniny naleŜy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej o miąŜszości od 1 cm do 2 cm. 

5.7.5. Zabiegi pielęgnacyjne 
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    Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłókniną przez 30 dni, a przy braku opadów do 
sześciu tygodni. Zraszanie naleŜy wykonywać zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z 
węŜa bez urządzeń rozpryskujących wodę. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny być 
zalewane dłuŜej niŜ 3 dni. W przypadku Ŝółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawoŜenie 
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego naleŜy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po 
wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych. 

5.8. Umacnianie powierzchni geokomórkami – NIE WYSTĘPUJĄ 

5.8.1. Zasady ogólne 

   Umacnianie powierzchni geokomórkami powinno odpowiadać wymaganiom producenta. 

5.8.2. Przygotowanie powierzchni 

    Przygotowana powierzchnia powinna być oczyszczona z humusu, mieć jednolity spadek i wyrównana (pozbawiona wybrzuszeń 
i nierówności). 

5.8.3. Układanie geokomórek na skarpach 

    Na przygotowanym podłoŜu rozciągać poszczególne sekcje geokomórek. Układanie polega na rozciaganiu sekcji szerokością 
równolegle do grzbietu i w kierunku z góry na dół. Sąsiednie sekcje muszą przylegać do siebie (nie mogą zachodzić na siebie). 
Mocowanie komórek: 

a) wzdłuŜ grzbietu wzniesienia: 
- w rowie kompensacyjnym (kotwiącym), 
- kotwami fajkowymi – po jednej kotwie w kaŜdej komórce, 
b)  na stoku: 
- kotwami fajkowymi w kaŜdej komórce – po przekątnej arkusza, 
c) sąsiednie arkusze: 
- klamrami lub obrączkami – min. po 3 na arkusz. 
Materiał zasypowy (humus) nanosi się od korony skarpy w dół tak aby nie uszkodzić sekcji geokomórki i ubić ubijakami 
ręcznymi (dostosowanymi do wielkości komórek). 

5.8.4. Zabiegi pielęgnacyjne 

    Pielęgnacja prowadzić zgodnie z punktem 5.7.5. 

 
Rys. nr 2 Układanie geokomórek. 
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Rys. nr 3 Mocowanie gokomórek kotwami fajkowymi (kołek mocujący), tu układana na geowłókninie. 

 

 
Rys. nr 4 Zasypywanie humusem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

    Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty waŜności 
świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
    Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niŜ 2% powierzchni obsianej skarpy, 
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie 
mogą występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości umocnienia dyblami 

    Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz ST w tym:  
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

    Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
    Odchylenia od projektowanej niwelety dna rowu w punktach załamania nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
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6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

    Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie, 
− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
− dokładność wypełnienia komór płyt humusem lub Ŝwirem. 

6.5. Kontrola jakości umocnienia powierzchni biowłókniną i geokomórkami 

    Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi deklarację zgodnosci z dokumentem odniesienia. 
    Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu oględzin zewnętrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-
12074:1998 [4] i instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarp i rowów 
8. ODBIÓR ROBÓT 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

    Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, umocnienie płytami betonowymi, brukowcem 
oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ew. pielęgnacja, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-1104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
  3a  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
  6.   PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  8.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
  9.   PN-EN 1338 Betonowe płyty brukowe 
10.   PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe 
11.   PN-B-11210 Kamień łamany 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   PN-EN 13251  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 
14.   PN-EN ISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
15.   PN-EN ISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów 

10.2. Inne materiały 

15. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
16. Materiały reklamowe producentów. 
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D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 
D.06.03.01.  ŚCIĘCIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym warstwą gr. średnio ok. 20 cm przy realizacji inwestycji: 
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ścięcia i uzupełnienia 
zaniŜonych poboczy kruszywem naturalnym (pospółką). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. 
,,Wymagania Ogólne”.  
1.4.1. Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone poza pasem drogowym. 
1.4.4. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 
pkt.2 
 

2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D.05.01.00. ,,Nawierzchnie gruntowe” i 

D.05.01.01. ,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2.  Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy    
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
- równiarek z transportem (ścinarek poboczy), 
- równiarek do profilowania, 
- ładowarek czołowych kołowych, 
- walców, 
- samochody samowyładowcze 5 ÷ 10 ton, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
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4.2.  Transport materiałów 
Przy wykonaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków transportowych 

przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Ścinanie poboczy – nie dotyczy 
Ścinanie poboczy moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętu mechanicznego wg pkt. 3.2. 
Ścinanie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z załoŜonym w 

Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu naleŜy uzgodnić z 

Kierownikiem Projektu. 
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez 

dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego 

zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
 

5.3.  Uzupełnienie poboczy  
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić materiałem o 

właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość 2 ÷ 3 cm, doprowadzić do wilgotności 

optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w 
ST. D.05.01.01. ,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. Wilgotność optymalna i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego 
mieszanek naleŜy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. 

Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi 
nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczenia musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczona powierzchnia 
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny godny z załoŜonym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadać śladów 
po przejściu walców lub zagęszczarek. 

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora., zgodnie z PN-B-04481. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz 

opracuje optymalny skład mieszanki według ST.D.05.01.00. ,,Nawierzchnie gruntowe” i ST. D.05.01.01.,,Nawierzchnie 
gruntowe naturalne”. 

 
6.3.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej  2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej  2 próbki 
3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 
4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach 2 razy na 1 km 

 
6.4.  Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłuŜna 
Co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

 
6.5.  Spadki poprzeczne poboczy  

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  z tolerancją ± 1%.  
 

6.6.  Równość poboczy  
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Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod łatą nie 
moŜe przekraczać 15 mm. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 
a) Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:  

♦ prace pomiarowe i przygotowawcze, 
♦ oznakowanie robót, 
♦ ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoŜa, 
♦ odwiezienie gruntu na odkład, 
♦ dostarczenie materiału uzupełniającego, 
♦ rozłoŜenie materiału, 
♦ zagęszczenie poboczy, 
♦ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

   
10.1. Normy. 

 
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Ŝwir i mieszanka.  
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne – kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni drogowych – piasek  
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2. Inne dokumenty 

Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: ,,Drogowe roboty ziemne” 
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D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 
D.06.03.01a.  POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM 

NATURALNYM 0/31,5 mm  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym (łamanym) 0/31,5 mm przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikację Techniczną (ST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem poboczy 
utwardzonych kruszywem naturalnym 0/31,5mm  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do przejęcia 
obciąŜenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2). 

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeŜe utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania 
znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem naturalnym (łamanym) niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był 
dawniej stabilizacją mechaniczną). 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda. 

2.2.3. Piasek 

 W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i innej, wykonanej 
przy uŜyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

 Do utwardzenia pobocza naleŜy stosować kruszywo naturalne (łamane) o uziarnieniu  0/31,5 mm, odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 
 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się uŜycie kruszywa o 
jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 
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 NaleŜy stosować przy wałowaniu nawierzchni kaŜdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych 
oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie naleŜy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością 
wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 

 Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę (mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba Ŝe producent kruszywa zapewnia dostawę 
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 

– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
– walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
– przewoźne zbiorniki na wodę do zwilŜania mieszanki, wyposaŜone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 

NaleŜy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułoŜenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie koryta, 
3.  ułoŜenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
– ew. splantować pobocze istniejące, 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych 
oraz z ustaleń OST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa 

 Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
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 Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. 
 Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
 Profilowanie moŜna wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania, które naleŜy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni moŜna przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności, tylko w 
wyjątkowych przypadkach InŜynier moŜe dopuścić do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez InŜyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według  PN-B-04481:1988 [6]. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o 
szerokości nie większej niŜ szerokość utwardzonego pobocza.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

 5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych naleŜą 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 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez InŜyniera, 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 
badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa BieŜąco Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zakończeniu robót\ 

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
– szerokość utwardzonego pobocza moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej nie więcej niŜ +10 cm i -5 cm, 
– nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%, 
– róŜnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
– grubość utwardzonego pobocza nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o  ± 10%. 

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2, a pozostałe cechy co 
100 m wzdłuŜ osi drogi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 
niniejszej OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie  podłoŜa, 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza, 
− przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 

są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W okresie przejściowym 

norma moŜe być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie 

przejściowym norma moŜe być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

10.3. Inne dokumenty 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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ZAŁ ĄCZNIK 1 
ZASADY  PROJEKTOWANIA  UTWARDZONYCH  POBOCZY 
 

1.1. Szerokość i pochylenia (wg [9])   

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogi ekspresowej) składają się z umieszczonego przy jezdni pasa awaryjnego 
i gruntowego pobocza. 

Na drogach klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego), G (głównych) i Z (zbiorczych), w zaleŜności od potrzeb, w tym 
ruchu lokalnego i pieszych, część pobocza przylegająca do jezdni moŜe być utwardzona. Utwardzone pobocze powinno mieć 
szerokość nie mniejszą niŜ 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub etapowaniu budowy dróg, dopuszcza się w trudnych 
warunkach terenowych utwardzone pobocza o szerokości mniejszej niŜ 2,0 m. Pochylenie podłuŜne i poprzeczne utwardzonego 
pobocza powinno być dostosowane do pochyleń pasa ruchu, przy którym się ono znajduje (zał. 2, rys. 1 i 2). 

1.2. Nawierzchnia (wg [10]) 

 Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna: 
– zapewnić, łącznie z nawierzchnią jezdni, szczelność korpusu drogowego, 
– zachować trwałość, uwzględniając specyfikę jego eksploatacji, 
– odróŜniać się kolorem, w miarę moŜliwości, od nawierzchni jezdni. 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, warstwę górną podbudowy, warstwę dolną 
podbudowy i ulepszone podłoŜe, przy występowaniu gorszych warunków gruntowo-wodnych podłoŜa (zał. 2, rys. 3). 

Do wykonywania warstw nośnych utwardzonego pobocza na drogach istniejących zaleca się wykorzystywać, w jak 
najszerszym zakresie, grunt występujący w poboczu. 

Układ warstw powinien być tak zaprojektowany, aby styk krawędzi nawierzchni utwardzonego pobocza z krawędzią 
nawierzchni jezdni był równy, szczelny i trwały. W związku z tym, w przypadku „schodkowego” zakończenia nawierzchni jezdni, 
grubość warstw utwardzonego pobocza powinna w zasadzie odpowiadać wysokości „schodków”, w celu umoŜliwienia dobrego 
zagęszczenia warstw. 

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna umoŜliwiać odpowiednie zagęszczenie warstw w 
obrębie styku, a takŜe zapewniać trwałą ochronę krawędzi nawierzchni jezdni przed uszkodzeniem. 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
uwzględniającej nośność podłoŜa i sposób wykonania, np. jednoczesne wykonanie odnowy lub wzmocnienia nawierzchni jezdni 
(przykłady: zał. 2, rys. 4). 
 
 
 
 
 
 
ZAŁ ĄCZNIK 2 
 
RYSUNKI  (WG[10]) 
 
Rys. 1. Przykład utwardzonego pobocza o grubości mniejszej niŜ grubość jezdni 
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Rys. 2. Przykład utwardzonego pobocza przy etapowaniu rozbudowy szerokości jezdni 
 

 
 
 
Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza 
 

 
 
 
Rys. 4. Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego 
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy realizacji inwestycji pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
drogowych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 
oznakowania poziomego cienkowarstwowego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej 
nawierzchni. W zaleŜności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, 
informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie: – 
pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do wskazania dozwolonego kierunku 
zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki słuŜące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, 
miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o róŜnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii 
przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 
punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, 
wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 
podwyŜszonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne 
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. NaleŜą do nich 
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii moŜe 
wynosić 5 mm. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w 
inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (Ŝółte) 
i trwałych (białe). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o róŜnym kształcie, wielkości i wysokość oraz 
rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i 
informowania uŜytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy moŜe składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze 
sobą części, moŜe być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa moŜe być jedno lub 
dwukierunkowa, moŜe się zginać lub nie. Element ten moŜe być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod 
ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez 
odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są takŜe składnikami materiałów 
grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia 
własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania 
oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania naleŜy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 
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1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, którego czas uŜytkowania wynosi do 3 
miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.15. PowyŜsze i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], 
co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i 
termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji 
zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w Ŝycie rozporządzenia [15]  nie mogą być zmieniane lecz 
zachowują waŜność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B 
wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. 
 PowyŜsze zasady naleŜy stosować takŜe do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie Ŝółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub InŜyniera, 
co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te 
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 
1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg 
było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do uŜycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, Ŝe wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

[12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w 
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,4 
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze Ŝywicy 
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, 
powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty 
techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych – nie dotyczy  

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
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 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z uŜyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny 
tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci 
bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. 
Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej 
do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, 
etylobenzen) w ilości większej niŜ 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 
chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości składników lotnych do 30 % (m/m) i 
rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

2.6.4. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej 
przez reflektory pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyŜej 1,50, wykazywać odporność na wodę, 
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami w przypadku kulek o 
maksymalnej średnicy poniŜej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niŜ 1 mm. Krzywa 
uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w 
certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 
uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1% cząstek mniejszych niŜ 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego 
powinna być określona w SST. Konieczność jego uŜycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości 
oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 

 Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z 
materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby 
zapewniał widzialność w nocy, a takŜe w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. 
 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego moŜe być: 
− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie wystawionej na 

zewnątrz i nie naraŜoną na przejeŜdŜanie pojazdów, 
− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który moŜe mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie 

wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 
 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć Ŝadnych ostrych krawędzi od strony najeŜdŜanej przez 
pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, kaŜda z nich powinna być usuwalna tylko za 
pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie moŜe być większa od 25 mm. Barwa, w 
przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona, a dla oznakowania czasowego – Ŝółta zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7]. 
 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych wyróŜniają się PEO ze 
szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne 
z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], choć spełniają tę samą funkcję co 
typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 
 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze względu na ich geometrię 
360o.  
 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone są w normie zharmonizowanej 
[5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających zdrowiu ludzi i 
powodujących skaŜenie środowiska. 
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2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego oznakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40oC. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez InŜyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− spręŜarek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w SST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do wielkości i 
czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny 
transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 
[2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne naleŜy transportować zgodnie z 
postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi 
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyŜej wymienione, nie 
posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca napraw 
cząstkowych nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niŜ 15% powierzchni 
znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych naleŜy w SST ustalić: rozmiary 
powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza 
podłuŜne, koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec 
Wykonawcy. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, 
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
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5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń 
zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach 
InŜyniera. 
 Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 
Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć 
małą kreską poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z 
dokumentacją projektową, moŜna przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie 
technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania naleŜy wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do 
uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. 
Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub 
na jej powierzchni znajduje się koŜuch. 
 Farbę naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy nie moŜe 
się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy uŜyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem 
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i 
jakość sprzętu naleŜy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w SST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr 
kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne 
na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu naleŜy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej naleŜy przed aplikacją usunąć 
warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka 
cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, naleŜy powierzchnię znakowaną umyć 
wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego 
podanej. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi naleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne 
mocowanie elementów do podłoŜa, od czego zaleŜy trwałość wykonanego oznakowania. 
 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na moŜliwość uzyskania róŜnej jego 
przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych naleŜy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność 
przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy Ŝółtej naleŜy stosować materiały łatwe do usunięcia po 
zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z 
odbłyśnikami takŜe barwy Ŝółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania naleŜy 
stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich 
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie 
niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 
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Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takŜe posiadać aprobaty techniczne, a 
producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę naleŜy wykonać jak najmniej 
uszkadzając nawierzchnię. 
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, 

śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do 
podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoŜa. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych moŜe być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, naleŜy 
wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 
 Jako zasadę moŜna przyjąć, Ŝe oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, naleŜy odnawiać takŜe farbami akrylowymi, 
oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub 
farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami 
chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, naleŜy dobrać w zaleŜności od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, 
kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami InŜyniera. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoŜa i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich uŜytkowania. 
Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi róŜne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 
[4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny być 
wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne naleŜy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po 
wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuŜszej niŜ 1 rok.  

Barwa Ŝółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które takŜe powinny być kontrolowane. Inne barwy oznakowań niŜ 
biała i Ŝółta naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyraŜoną 
współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− Ŝółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu uŜytkowania oznakowania, 
barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− Ŝółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które 
dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne podane w tablicy 1 i na 
wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

Tablica 1. Punkty naroŜne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 
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Punkt naroŜny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie Ŝółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie Ŝółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

 

Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy Ŝółtej 
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Rys. 3. Granice barw białej, Ŝółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β moŜe być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym 
Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla 
oznakowania świeŜego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− Ŝółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu 
całego okresu uŜytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− Ŝółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436:2000 
[4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu, barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natęŜeniu ruchu > 2 500 

pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po 
wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natęŜeniu ruchu > 2 500 

pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
− Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natęŜeniu ruchu > 2 500 

pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
− Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach 
niejednorodnych moŜna wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 
mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować materiały 
grubowarstwowe. 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest ustalenie w SST wyŜszych klas wymagań wg PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i 
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
 PowyŜsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane 
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-
line, itp. 
 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami moŜe być wykonywane tylko metoda 
dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemoŜliwy albo obciąŜony duŜym błędem. 
 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego 
niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niŜ na oznakowaniach pełnych. 
Dlatego podczas odbioru czy kontroli, naleŜy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niŜsze od 
przyjętych w SST. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których 
pojazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyŜszenie w SST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych 
przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąŜe się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego 
lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. NaleŜy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniŜenie 
wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie 
eksploatacji oznakowania, dlatego nie naleŜy wymagać wyŜszej jego wartości na starcie, a niŜszej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych farbami, 
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli moŜliwy, to 
nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest moŜliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-
4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań 
poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w 
POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 
6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego oznakowania 
dróg. 
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w 
oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni 
metody tej nie stosuje się. 
 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w 
nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do 
ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ŝe nie moŜe 
przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia 
czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyŜej 0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyŜej 5 mm, 
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyŜej 15 mm, a w uzasadnionych 

przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyŜej 25 mm. 
 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są 
wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące 
badania: 
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a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) 
Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InŜynier moŜe zlecić 
wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach technicznych 
POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt 
badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezaleŜnego 
laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 
100 km/h naleŜy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, 
ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu 
odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a takŜe na liniach podłuŜnych oznakowań z wygarbieniami, naleŜy 
wykonywać przy uŜyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi 
częstotliwość pomiarów naleŜy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W kaŜdym z mierzonych punktów 
naleŜy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od 
drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, 

co najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20 co 2 km 11 

4 od 20 do 30 co 3 km 11 

5 powyŜej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz 
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

3 lipca 2003 r. [7]. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w SST, 

Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań 
widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi            
w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych 
POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeśli wyniki tych badań wykaŜą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt 
badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
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 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na 
autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natęŜeniu ruchu > 2 500 pojazdów 
rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  

Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

2  
Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 
100 km/h lub o natęŜeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Klasa 

1  

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w 
stanie suchym barwy:     
− białej 
− Ŝółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 

2  

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
suchego w okresie od 1 do 6 miesięcy po 
wykonaniu, barwy:  
− białej 
− Ŝółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R4 
R2 

3  
Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy 
białej mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

4  

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5  

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, 
barwy białej 

 
mcd m-2 lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2 

6  

Współczynnik luminancji β dla oznakowa-nia 
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)  
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− Ŝółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7  

Współczynnik luminancji β dla oznakowa-nia 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 
barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 
- Ŝółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8  

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  dnia 
po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− Ŝółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Klasa 

9  

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− Ŝółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  
Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego po 
12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 8
Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Klasa 

1  

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w 
stanie suchym barwy:     
− białej, 
− Ŝółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2  

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po 
wykonaniu, barwy:  
− białej, 
− Ŝółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

3  
Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy 
białej mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4  

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5  

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, 
barwy białej mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6  

Współczynnik luminancji β dla oznakowa-nia 
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)  
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− Ŝółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7  

Współczynnik luminancji β dla oznakowa-nia 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 
barwy: 
- białej 
- Ŝółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8  

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  dnia 
po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− Ŝółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Klasa 

9  

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− Ŝółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  
Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego po 
12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 8
Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych 

cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niŜ ± 50 mm 

dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, naleŜy dokładnie 
usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy 
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań lub 
liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania robót, moŜe być 
dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają 
cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 
miesiące. 

 W niektórych przypadkach moŜna rozwaŜać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, 
których czas uŜytkowania jest krótszy niŜ jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 
marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, naleŜy 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 
miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, poŜądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach podłuŜnych jeśli 
są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłuŜnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie 
(nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami 
niemoŜliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny naleŜy skrócić do 
maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułoŜonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe i 
odnowione) naleŜy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po 
czym naleŜy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto 
Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w 
SST w przypadku zauwaŜenia niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy  związane 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 
(Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania 
terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów 
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2004(U) poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w 
opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności, wymagań 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem oznakowania pionowego które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
    Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej i 
obejmują: 

• ustawienie słupków do znaków, 
• ustawienie konstrukcji wsporczych znaków wielkowymiarowych, 
• montaŜ do słupków lub konstrukcji wsporczych tablic: 

� znaków ostrzegawczych (średnich), 
� znaków zakazu i nakazu (średnich), 
� znaków informacyjnych (średnich),  
� znaków informacyjnych (małych), 
� znaków uzupełniających, 
� tabliczek do znaków, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montaŜowym oraz z konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. 
Tarcza moŜe być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji 
powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną 
techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montaŜowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, słuŜący do zamocowania w sposób 
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współdroŜnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   kaŜdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki 
itp.) gwarantujący przenoszenie obciąŜeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.8 Znak uŜytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące od 
daty produkcji. 

1.4.9 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
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2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany 
mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26].  
            Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.  
            Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu stosować folie odblaskowe typ 2 odnośnie znaków typu A-7, D-
6 zaś pozostałe z folii odblaskowej typu 1. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”, 
− z betonu zbrojonego, 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Dla fundamentów naleŜy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego naleŜy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego 
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe naleŜy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. 
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych naleŜy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie 
fundamentów naleŜy wykonać na głębokość poniŜej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją 
Wykonawcy zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic naleŜy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe 
ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciąŜenia 
wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry techniczne 
konstrukcji  uzaleŜnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W 
miejscach wskazanych przez projektanta inŜynierii ruchu,  gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z 
konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek 
bezpieczeństwa dla uŜytkowników dróg. W takich przypadkach naleŜy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne 
bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].   
 WyróŜnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej 
przez InŜyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z 

dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.  
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. 
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne 
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową 
dla kształtownika. 
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 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie 
powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej normy 
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać 
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 
µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub 
konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), takŜe elementów słuŜących do zamocowania znaków na 
tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. 
Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych 
wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja 
moŜe być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych 
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kaŜdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej 
powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób wykończenia znaku, 
muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony 
przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz 
warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy: 
a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny 
wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moŜe być mniejsza niŜ 28 µm (200 g 
Zn/m2). 

Zaleca się stosowanie tarcz aluminiowych, ostateczną decyzję podejmie Inwestor, 
 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 
PN-EN 12899-1: 2005 
[16] 

Wytrzymałość na obciąŜenie siłą naporu 
wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na obciąŜenie skupione kN ≥ 0,50 PL2 
Chwilowe odkształcenie zginające mm/m ≤ 25 TDB4 
Chwilowe odkształcenie skrętne stopień ⋅ m ≤ 0,02 

≤ 0,11 
TDT1 
TDT3 
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Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 
PN-EN 12899-1: 2005 
[16] 

≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT5 
  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź tłoczona, zaginana, 
prasowana lub zabezpieczona profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moŜe być przewiercone z Ŝadnego 
powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na 
konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, Ŝe przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, 

zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie moŜe być większe niŜ 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać takŜe następujące wymagania: 
− krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie 

większym niŜ 10 mm włącznie z naroŜnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  
− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montaŜowych. Dopuszczalna 

nierówność wynosi 1 mm/m, 
− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montaŜowe powinny  usztywnić  tarczę znaku  w 

taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montaŜu  do 
konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie 
i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz 
powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w 
kolorze RAL 7037; badania naleŜy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności 
na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
− naroŜniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niŜ 30 mm, gdy wielkości tego 
promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuŜ poziomej lub pionowej krawędzi  
powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, 
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej.  

             Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są 
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami 

szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla 
poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niŜ biała moŜna stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, 
transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii 
odblaskowych barwnych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym przez 
producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniŜej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych do 

oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z 
procedurą zawartą w CIE No.54 [29], uŜywając standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane 
w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niŜ 
70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie 
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odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione 
w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i 
współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 0,33o) 
dla folii: 
- białej 
- Ŝółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 
 

≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 
≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 
 

≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i 
współrzędne chromatyczności x, y *) 
dla folii: 
- białej 
- Ŝółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 
β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 
0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 

 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 Tablica 3. Współrzędne punktów naroŜnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów naroŜnych 
wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

śółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

śółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x  0,735 0,674 0,569 0,655 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na krawędziach. Na 
powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niŜ 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o 
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wielkości najwyŜej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 
odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez 
lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi  - 0,14 mm, 

− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi        - 0,10 mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-
EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niŜ 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są  naleŜy powiększyć 
o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary 
wynikowe dla tablic grupy E naleŜy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w kaŜdym  kierunku do 1,0 mm. 
 
 W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe występować więcej 
niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 
usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o 
szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie 
więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie 
zniekształcają treści znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 
mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 
mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 8 na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duŜego lub wielkiego (włączając znaki 
informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi 
być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w 
ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniŜej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach 
nie przekraczających 2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach 
nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy 
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób, 
który posiada aprobatę techniczną moŜe być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 
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krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu z aprobatą 

techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.7. Materiały do montaŜu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od ich 
wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym 
niŜ tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. Prefabrykaty 
naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe naleŜy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób 
nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego 

postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Miejsce wykonywania prac naleŜy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
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5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i 
prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
 JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią 
pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niŜ 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i 
miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 
terenu ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być 
wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. 
Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu 
fundamentu wykop naleŜy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej 

niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak równieŜ 
konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje moŜliwość bezpośredniego 
najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju 
urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. 
Podobne zabezpieczenie naleŜy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu 
zagraŜa bezpieczeństwu uŜytkowników pojazdów, niŜ najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa, ST lub InŜynier. 

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych 
lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości 
od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie 
osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagroŜenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg 
łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by 
znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej 
po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie moŜe być większa od 0,25 m. 

5.5.3.  Zapobieganie   zagroŜeniu   uŜytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagroŜenie uŜytkowników pojazdów 
samochodowych oraz innych uŜytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja 
wsporcza znaku musi zapewnić moŜliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic 
szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub 
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moŜe być mniejsza od 1,75 m. Przy 
stosowaniu większej liczby słupów niŜ dwa - odległość między nimi moŜe być mniejsza. 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - poŜądane jest, by 
górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie 
więcej niŜ  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna 
być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niŜ 0,15 m. 
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5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, Ŝe dopuszcza się barwę 
naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy uŜyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów 
złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7. Oznakowanie znaku 

 KaŜdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita 
powierzchnia naklejki nie była większa niŜ 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być 
niŜsza od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę naleŜy wykonać z folii nieodblaskowej. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z 
potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w kaŜdej 
dostarczonej partii 
wyrobów liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia głębokości wad uŜyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badań powinny 
być zgodne z 
wymaganiami punktu 2  

2 
 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 

wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość zamocowania 

znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
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− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego naleŜy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom 
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny naleŜy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

 
10. NORMY I przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz 
oznaczanie nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów 

wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – 

Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok 

wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 
13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali o podwyŜszonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  Wymagania i metody 
badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2  Przepisy związane 
 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych 
sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary) 
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat 

technicznych nr Z/2005-03-009 
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem ustawienia barier ochronnych stalowych przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    

1.2. Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej 
i obejmują: 

• montaŜ odcinków początkowych i końcowych barier, 
• montaŜ odcinków zasadniczych barier (U-14a),  
• montaŜ punktowych elementów odblaskowych U-1c. 
• ustawienie ogrodzeń segmentowych typu U-11a, 

 
w lokalizacji zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieŜenia 
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, 
przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania 
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 
profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1). 

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca 
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2). 

1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie 
dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1). 

1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi 
znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 

1.4.6. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem  
przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b). 

1.4.7. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za 
zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica 
powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
 OdróŜnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, róŜniące się kształtem przetłoczeń (zał. 
11.4). 

1.4.8. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika stalowego 
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, 
którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w barierze bezprzekładkowej), 
powodujących, Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana 
do dołu, lecz unoszona ku górze. 

1.4.9. Typy barier zaleŜne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
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− typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
− typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 
aprobatę techniczną. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 
dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych naleŜą: 
− prowadnica, 
− słupki, 
− pas profilowy, 
− wysięgniki, 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− łączniki ukośne, 
− obejmy słupka, itp. 

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

2.3.1. Prowadnica 

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, przy 
czym: 
− typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier, 
− typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 

Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaŜowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 

producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
UWAGA. Krzywoliniowe odcinki barier wyginane w zakładzie prefabrykacji – nie dopuszcza się nacinania i 

wyginania prowadnic na budowie. 
 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, 

zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi 140 mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków 
stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika 
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się 
poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 
uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

 
 



 
D.07.05.01. Oznakowanie dróg – Bariery ochronne stalowe 

 
 

 
 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 

Stal 
Granica plastyczności,  
minimum dla słupków,    MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   MPa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki 
(zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne 
z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, 
ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery moŜe być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 
podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zaleŜności od wielkości 
i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w 
środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

2.4. Składowanie materiałów 

Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy układać oddzielnie z ewentualnym 
zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i połączeniowe moŜna składować w pojemnikach handlowych 
producenta. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były 
chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, 
aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. 
Inne materiały naleŜy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania barier 

 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier, 
− Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
− koparek kołowych, 
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrąŜania słupków w grunt, 
− betoniarki przewoźnej, 
− wibratorów do betonu, 
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− przewoźnego zbiornika na wodę, 
− ładowarki, itp. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne 
barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuŜsze (np. profilowaną taśmę stalową, pasy 
profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się przewozić 
w pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub ręcznie. Przy 
załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier naleŜy 
przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
InŜyniera: 
− wytyczyć trasę bariery, 
− ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6), 
− określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3), 
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. Osadzenie słupków 

5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki 

 Doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary: 
− przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od największego 

wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zaleŜności od typu bariery, 
− przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą wynosić 30 x 

30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary 
powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

InŜynier moŜe ustalić inne wymiary otworów pod słupki. 

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 

 Osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
− zachowanie prawidłowego połoŜenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich 

szablonów, 
− wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. Ŝwiru) o grubości warstwy min. 5 cm, 
− wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub 

zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ 0,95 według 
normalnej metody Proctora. 

InŜynier ma prawo dokonać zmiany sposobu osadzenia słupków. 

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

 InŜynier na wniosek Wykonawcy moŜe ustalić bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt. 

W takim przypadku Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera: 
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń 

słupka, 
− rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, 

kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrąŜających słupki w gruncie poprzez wibrację i 
działanie udarowe. 
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5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 

 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłuŜonych 
otworów w prowadnicy, słuŜących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. 
 Dopuszczalna róŜnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub 
przekładek i wynosi ± 6 mm. 

5.4. MontaŜ bariery 

 Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜyniera. 
 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 
ustalonymi przez producenta bariery. 
 MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w elementach 
bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
 Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających 
powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
 Przy montaŜu prowadnicy typu B naleŜy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny 
odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy 
przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie 
odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy uŜyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na kaŜde 
połączenie. 
 MontaŜ wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń 
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz 
właściwych śrub i podkładek. 
 Przy montaŜu barier naleŜy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową i 
wytycznymi producenta barier: 
− odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z 

zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z 
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, 

− odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: 
       a) przyległego do obiektu lub przeszkody, 
       b) przed i za obiektem, 
       c) ukośnego początkowego, 
       d) ukośnego końcowego, 
− odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z 

zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak równieŜ połączenia z barierami betonowymi 
pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 

− przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych urządzeń, przejścia 
pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyŜowaniu z drogami, przejścia przez pas 
dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg zał. 11.5). 
 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 
b) białej        - po lewej stronie jezdni. 
 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO [32] 
i dokumentacją projektową (Projekt Organizacji Ruchu). 
 Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta 
barier. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi: 
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według wymagania 

punktu 2.2, 
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe 

normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement. 
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 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót betonowych, 
na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                 dostarczonych przez producenta 

Lp. 
Rodzaj badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 badań z wybranych 
losowo elementów w kaŜ- dej 
dostarczanej partii wyrobów 
liczącej do 1000 elementów 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-mi 
punktu 2 i katalogiem 
(informacją) producenta 
barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy 

nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta 

barier, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
f) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w 

WSDBO [32]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej, z uwzględnieniem ewentualnego 
montaŜu punktowych elementów odblaskowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. 

wwibrowanie w grunt), 
− montaŜ bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i 

podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków 
przejściowych pomiędzy róŜnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem 
elementów odblaskowych itp., 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej zwykłej 

jakości o Rm do  490 MPa 
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Kształtownik 

na poręcz drogową, typ B 
19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Ceowniki 

półzamknięte prostokątne 
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas profilowy 

na drogowe bariery ochronne 
21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

PRZYKŁADOWE  ROZWI ĄZANIA STOSOWANE  PRZY  WYKONYWANIU 

BARIER  OCHRONNYCH  STALOWYCH 

Typ 
Oznaczenie bariery 

 z prowadnicą 
 

Odległość  
 

Rodzaj bariery 
 

Zalecane  
 A B słupków   zastosowanie 
  

 

SP-11 

 
 

SP-01 

 

2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

wysięgniko
wa 

 

 

na autostradach 
i drogach 
ekspresowych 

  
 

SP-19 

 
 

SP-09 

 

4,0 m 
2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

przekładko
wa 

 

 
na drogach krajowych i 
wojewódzkich innych niŜ 
autostrady 

 

 

 
 

SP-16 

 
 

SP-06 

 

4,0 m 
2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

przekładko
wa 

 

na drogach krajowych i 
wojewódzkich gdy zachodzi 
konieczność  
wzmocnienia bariery 
 

 

 
 

SP-15 

 
 

SP-05 

 
4,0 m 
2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

bezprzekład
kowa 

 

 
 
na drogach 
ogólnodostępnych 

  
 

SP-14 

 
 

SP-04 

 

4,0 m 
2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

bezprzekład
kowa 

  

na drogach 
ogólnodostępnych gdy zachodzi 
konieczność wzmocnienia bariery 

 

 

 
 

SP-17 

 
 

SP-07 

 
4,0 m 
2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

wysięgniko
wa 

dwustronna 
 

 

na autostradach          i drogach 
ekspresowych 

 

 
 

SP-20 

 
 

SP-10 

 

2,0 m 
1,33 m 
1,0 m 

 
 

przekładko
wa 

dwustronna 
 

 
na drogach krajowych i 
wojewódzkich innych niŜ autostrady 

 

 
 

SP-21 
# 2,5 
mm 

 
 

SP-22 
# 2,5 
mm 

 

4,0 m 
wyjątkowo 

2,0 m 

 
 

bezprzekład
kowa 

  

 
na drogach  
o V < 60 km/h 
i małym zagroŜeniu 
wypadkowym 

 
 
 
 
 

Załącznik 11.1  Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32] 
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Załącznik 11.2  Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej stosowane na 

odcinkach dróg, według [32] – dla drogi 617 przekładkowa 

                         a) bezprzekładkowa  b) przekładkowa   c) wysięgnikowa 

Załącznik 11.3. Zasady określania wysokości prowadnicy bariery nad poziomem terenu, Wg [32] 

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawęŜniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w 
płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawęŜniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od płaszczyzny 
krawędzi jezdni 

  a)   b)   c) 

Załącznik 11.4.   Profilowana taśma stalowa typu  A  i  B,   wg   L. Mikołajków:   Drogowe bariery ochronne, WKiŁ, 
1983 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omówienie róŜnic taśm stalowych typu A i B 
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 Profil taśmy typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń taśmy, profil B ma spłaszczone krawędzie 
przetłoczeń. 
 Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne róŜnice w ich zachowaniu podczas kolizji - chociaŜ 
niektóre źródła stwierdzają, Ŝe profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A. 
 RóŜnice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukształtowanie jednego z 
końców taśmy, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie nie są konieczne w 
profilu A, który wykazuje większą spręŜystość w przekroju poprzecznym. 
 Masa prowadnic przy grubości taśmy 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu B około 11 
kg/m. 
 Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba śrub łączących odcinki taśmy niŜ przy profilu A. 

 

Załącznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające uŜytkowników pojazdów jednośladowych na łukach drogi, 
wg [32] 

1 - dodatkowa prowadnica bariery   2 - osłony słupków bariery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32] 

Załącznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg (wyciąg z WSDBO [32]) 

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier 

 Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, które 
uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doświadczalnych, określonych w punkcie 1.4 
WSDBO. 
 Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków naleŜy ustalać w zaleŜności od moŜliwości poprzecznego 
odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostałe typy barier stosuje 
się w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemoŜliwiają odpowiednie odkształcenie bariery. 

 

 

 

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboczami) 
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2. Wysokość barier ochronnych stalowych 

 Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się 
koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku 11.3). 

3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier 

 W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych pojazdów jednośladowych, 
odbywający się z duŜą prędkością - zaleca się zastosowanie dodatkowych urządzeń, zabezpieczających ich 
uŜytkowników przy przewróceniu się pojazdu przed bezpośrednim uderzeniem w słupki bariery ochronnej. Zalecane 
jest stosowanie np. dodatkowej, niŜej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych osłon słupków bariery itp., 
zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o małych promieniach łuków na autostradach i drogach 
ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach dróg ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5). 

4. Lokalizacja barier wzdłuŜ drogi 

 Lokalizacja barier wzdłuŜ drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriów 
określonych w WSDBO pkt 2.2. 

5. Podatność barier 

 Jeśli producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barier: 
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier pozostałych ze 

słupkami I, IPE, [ i ∑ 100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m, 
b) o ograniczonej podatności (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140 mm z 

rozstawem co 1,33 m i 1,0 m, 
c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i 

odpowiednio osadzonymi słupkami. 

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych 

 W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4). Dopuszczone jest stosowanie 
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 
1.4 WSDBO. 
 NaleŜy stosować profilowaną taśmę stalową o czynnej długości 4,0 m (długości przed montaŜem 4,3 m). 
Odcinki taśmy o czynnej długości 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m naleŜy stosować tylko wyjątkowo, np. gdy całkowita długość 
odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne długości naleŜy przyjmować dla pasa profilowego. 
 W barierach bezprzekładkowych pas profilowy moŜna stosować, gdy za barierą występuje ruch pieszy. 
 Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, naleŜy stosować tylko w przypadkach, 
gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego zabezpieczenia (słupy wysokiego 
napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza przypadkami wyjątkowymi - barier tych nie naleŜy stosować na nasypach 
dróg. 
 Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje konieczność szczególnego 
wzmocnienia bariery. 

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi 

 Najmniejsze odległości prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6): 
a) od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)      - 0,5 m, 
b) od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m, 
c) od krawęŜnika o wysokości co najmniej 0,14 m  - 0,5 m 
      (warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b). 

8. Inne ustalenia 

 Lokalizację oraz długość i sposób konstruowania odcinków przejściowych, początkowych i końcowych 
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń określonych w WSDBO. 
 

Załącznik 11.8. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych w barierach  
              ochronnych stalowych (wg katalogów producentów barier) 

 
Lp. 

 Przekrój poprzeczny Wymiary przekroju 
poprzecznego, mm Przekrój 

Dopuszczalna odchyłka, mm 

 wg normy wys. szer. grubość cm2 wys. szer. grub. 

1 Dwuteowy 
PN-H-93407 [14] 

100 
120 
140 

50 
58 
66 

4,5 
5,1 
5,7 

10,6 
14,2 
18,3 

± 2 
± 2 
± 2 

± 1,5 
± 1,5 
± 1,5 

± 0,5 
± 0,5 
± 0,5 
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2 Dwuteowy, równo-ległościenny, 
IPE 
PN-H-93419 [15] 

100 
120 
140 

55 
64 
73 

4,1 
4,4 
4,7 

10,3 
13,2 
16,4 

± 2 
± 2 

+3,-2 

± 2 
± 2 

+3,-2 

± 0,5 
± 0,5 
±0,75 

3 Ceowy (walcowany)  
PN-H-93403 [13] 

100 
 

120 
140 

50 
 

55 
60 

6,0 
 

7,0 
7,0 

13,5 
 

17,0 
20,4 

± 2 
 

± 2 
± 2 

± 2 
 

± 2 
± 2 

+0,4  
-1,0 
jw. 
jw. 

4 Ceowy  (gięty na 
zimno)   PN-H-93460-03 [16] 

100 
120 
140 

50, 60 
50,60,80 
50,60,80 

od 4 do 6 
od 4 do 6 
od 4 do 6 

od7,33 do11,67 
od8,13 do15,27 
od9,73 do16,47 

± 2 
± 2 
± 2 

± 2,5 
± 2,5 
± 2,5 

- 
- 
- 

5 Ceownik półzamknięty 
prostokątny 
PN-H-93461-18 
[19] 

 

120 

 

40 

 

3,0 

 

6,33 

 

± 1,5 

 

± 1 

 

- 

6 Zetownik 
PN-H-93460-07 
[17] 

100 
120 

60, 80 
60, 80 

od 4 do 6 
od 4 do 6 

od8,13 do14,07 
od8,93 do15,27 

± 2,5 
± 2,5 

± 3 
± 3 

- 
- 

7 Sigma(brak normy) 100 55 4,0 9,0 +2, -1 +2, -1 ± 0,18 

 
Załącznik 11.9. Najczęściej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogów producentów 

barier) 

Przekrój poprzeczny Wysokość,  mm Szerokość (stopki), mm Norma 

Ceownik 
Ceownik 
Dwuteownik 
Prostokątny 

100 
120 
120 
100 

50 
55 
64 
60 

PN-H-93403 [13] 
PN-H-93403 [13] 
PN-H-93419 [15] 

BN-73/0658-01 [26] 
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D.08.01.01. KRAWĘśNIKI BETONOWE 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia 
krawęŜników betonowych przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – 
SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują:  
• ustawienie krawęŜników betonowych prostych wystających 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton 

C12/15),  
• j.w. lecz wtopionych na ławie zwykłej (beton C12/15), 
• ustawienie krawęŜników betonowych prostych wtopionych 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 

(beton C12/15),  
• ustawienie krawęŜników betonowych prostych wystających 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 

(beton C12/15),  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany: 
• w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,    
• jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami, 
• jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego.  

 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawęŜnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 
rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

    Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

    Przy ustawianiu krawęŜników na ławach moŜna stosować następujące materiały: 
– krawęŜniki betonowe, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wodę. 

2.2.3. KrawęŜniki 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników  

   Stosować krawęŜniki betonowe o następujących cechach: 
– krawęŜniki produkowane – jako jednowarstwowe, 
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– skośne krawędzie krawęŜnika powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez 
producenta, 

– krawęŜnik i palisada musi mieć profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych, 
– zalecana długość prostego odcinka krawęŜnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
– płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie, 
– stosowanie krawęŜnika ulicznego o wymiarach: 

– 20x30 cm, 
– 20x22 cm,  
– 12x25 cm (uliczny lub drogowy). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników 

    Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w 

warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Wartości dopuszczalnych od-chyłek 

od wymiarów nomi-nalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i 
mechaniczne 

  

2.1 Odporność na zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie  F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   2                          5,0                                > 4,0 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
   Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   3 ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
3 Aspekty wizualne   
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania) 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są 
uwaŜane za istotne 

2.2.3.3. Składowanie krawęŜników  

    KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
    KrawęŜniki i palisady betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawęŜnika. 
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2.2.3. Materiały na ławę 

    Na ławę betonową stosować beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 (B15 wg PN-B-06250:1988). 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

   Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw stosować następujące materiały: 
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 

32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 
    Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. 
    Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

    Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport krawęŜników i palisad 

    KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
    KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

    Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

    Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
    Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawęŜników, 
4.  wypełnienie spoin, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

    Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
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5.4. Wykonanie wykopu pod ławę 

    Wymiary wykopu, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
    Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.5. Ława betonowa 

    Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
    Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien 
być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.6. Ustawienie krawęŜników 

5.6.1. Zasady ustawiania krawęŜników  

    Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

   Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.6.2. Wypełnianie spoin krawęŜników 

    Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

    Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie 
betonowej. 
    Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 
krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

    Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych naleŜą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników. 
    Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 
[5]. 
    Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

    NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników. 

    Przy ustawianiu krawęŜników i palisad naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników  w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m 

ustawionego krawęŜnika lub palisady, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 

100 m ustawionego krawęŜnika, 
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c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 
cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

    Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera/Kierownika projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ław, 
− wykonanie podsypki. 
    Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

    Cena ustawienia 1 m krawęŜnika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie rowka, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawęŜników lub palisad z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, ST 

i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2003 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

11 Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987 
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D.08.02.01. CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH  
   
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem chodników z płyt betonowych przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W 
Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodników z płyt betonowych 40x40x6,5 lub 35x35x5 cm z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 
cm.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego. 
1.4.2. Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawęŜników /obrzeŜy/ betonowych lub 

innego materiału. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1. 
 

2.  Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 
2.2. Materiały do wykonania chodnika    

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wg zasad niniejszej ST są: 
 

2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe   
 
Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm , 40x 40x6,5 cm powinny odpowiadać wymaganiom PN-

EN 1339 [8]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1339 [8] nie powinna być większa niŜ 6 %. 
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1339 [8] ≤ 1,0 kg/m2 przy 

czym Ŝaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.Wartość charakterystycznej wytrzymałości na 
zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna być mniejsza od 3,5 MPa przy obciąŜeniu niszczącym klasy 110 
[11,0 kN]. 

Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1339 [8] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu 
wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metodą alternatywną opisaną w załączniku H/. 
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2.2.1.1.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych płyt betonowych 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych płyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wynosić ± 2 

mm. 
RóŜnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru płyty nie powinna przekraczać 3 mm. 
Dla płyt o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania podane w 

tabeli nr 1 naleŜy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. 
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące 

dopuszczalnych odchyłek. 
Tablica 1.   Odchyłki płaskości i pofalowania 

 

Długość pomiarowa Maksymalna wypukłość Maksymalna wklęsłość 

mm mm mm 
300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

500 2,5 1,5 

800 4,0 2,5 

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1. Wygląd 

Górna powierzchnia betonowych płyt brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, 
takich jak rysy lub odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych płyt brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się 
występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości uŜytkowe płyt brukowych i nie są 
uwaŜane za istotne. 

2.2.1.2.2. Tekstura 
JeŜeli płyty brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez 

producenta. Jeśli nie ma znaczących róŜnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, 
powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA: RóŜnice w jednolitości tekstury płyt brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne. 

2.2.1.2.3. Zabarwienie 
W zaleŜności od decyzji producenta, barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być 

ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: RóŜnice w jednolitości zabarwienia płyt brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne. 

2.2.1.3. Składowanie 
Płyty chodnikowe powinny być składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niŜ w czterech warstwach, 

na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w 
pionie jedna nad drugą. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być min. 5 cm większa niŜ szerokość elementu. 

2.2.2. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [4]. 

2.2.3. Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom norm PN-B-11113 [2] – na podsypkę. 

2.2.4. Piasek drobnoziarnisty – do zamulania spoin spełniający wymagania normy PN-B-06711 [1]. 

 

3.       SPRZĘT 

3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników   
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Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport płyt chodnikowych  
 

Płyty chodnikowe betonowe moŜna transportować tylko na paletach. Wysokość składowania płyt nie moŜe 
przekraczać 1 m. 

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 
5.2. Zakres wykonania robót  

 
5.2.1. Koryto pod chodnik   

 
Koryto wykonane w podłoŜu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie ze 

spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta - ≥ 0,97 według metody Proctora. 

  
5.2.2. Podsypka   

 
W przygotowanym korycie naleŜy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową o grubości warstwy 5 cm. 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające nie 
pozostawiało widocznych śladów. 

 
5.2.3. Układanie chodnika z płyt betonowych  

 
Płyty przy krawęŜnikach naleŜy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyŜej 

górnej krawędzi krawęŜnika. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym 

poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą 

cementowo-piaskową. 
Płyty naleŜy układać zgodnie z wzorcem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu 

trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować naleŜy do 
szerokości chodnika i promienia łuku. 

 Płyty układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły 
2÷3 mm. Płyty naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu płyt szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez 
Kierownika Projektu) a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych płyt przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z płyt betonowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Płyty pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na 
zewnętrznych partiach łuku – 4 mm. 
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6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika  
 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i St. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, 
jak i po ich zakończeniu. 

W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub 
badania. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą ST. 
NaleŜy sprawdzić: 
a. cechy geometryczne nawierzchni: 

- nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 1 cm, 
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%, pomiar w 

punktach charakterystycznych niwelety, 
- rzędne nawierzchni – róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 

b. podsypkę – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5 cm, 
c. prawidłowość ułoŜenia płyt chodnikowych: 

- sprawdzenie równości chodnika - pomiar przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 
300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm;  

- sprawdzenie profilu podłuŜnego – przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej  niŜ co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą 
przekraczać ±3 cm; 

- sprawdzenie profilu poprzecznego – dokonać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 
150 do 300 m2 chodnika w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

d. prawidłowość ubicia płyt – osiadanie płyt nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym 
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne płytki, 

e. prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzeniu 
głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do płytki w trzech losowo 
wybranych miejscach, 

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na 
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 

g. sprawdzenie wiązania płyt – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni.   
 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki, 
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9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
 
Cena 1 m2 wykonanego chodnika obejmuje:  

♦ przygotowanie robót, 
♦ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
♦ wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 
♦ rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowe (cementowo-piaskowej),  
♦ ułoŜenie i ubicie płyt, 
♦ wypełnienie spoin, 
♦ pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
♦ przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 
10. Przepisy związane 

   
10.1. Normy. 

 
1. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

 2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 3. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
 4. 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. 
5. PN-B-06250 Beton zwykły. 

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 8. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
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D. 08.00.00. ELEMENTU ULIC  

 
D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 
  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

   Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni chodnika  z brukowej kostki betonowej przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmują: 
• Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Deklaracja zgodności 

    Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partii betonowej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji zgodności z normą, 
wydanej przez producenta lub inną uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

    Do wykonania nawierzchni: 

• chodnika kostka brukowa grub. 60 mm, (typ i kolor ustali Inwestor) , 

2.2.3. Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

   Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, ustalone w PN-EN 1338 [7] do stosowania w warunkach kontaktu z solą 
odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od 

wymiarów nominalnych, z dokładnością 
do milimetra. 

C Wymagania dla kostek o grubosci do 100 mm Długość: ± 2 
mm; 
Szerokość: ± 2 mm; 
Grubość: ± 3 mm; 
Przekątna: ± 5 mm – klasa 1 
                  ± 3 mm – klasa 2 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
pofalowania, dla długości pomiarowej: 
300 mm 
 
                            400 mm 

C  
 

- maks. wypukłość – 1,5 mm 
- maks. wklęsłość – 1,0 mm 
- maks. wypukłość – 2,0 mm 
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 - maks. wklęsłość – 1,5 mm 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne   

2.1 Odporność na zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu:  
- wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
- kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakt. – nie mniejsza niŜ 3,6 MPa, 
Pojedynczy wynik – nie mniej niŜ 2,9 MPa, 
Pojedynczy wynik (obciąŜenie niszczące) – ni mniej niŜ 250 
N/mm 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
   Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
3 Aspekty wizualne   

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostek nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień kostek produkowanych 
jako dwuwarstwowe 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

   Na podsypkę piaskową stosować następujące materiały: 
– piasek naturalny spełniający wymagania dla PN-EN 13043, 
– wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

    Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

   Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
   Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułoŜenia.  
    Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

   Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 
0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
    Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto przygotowanie podłoŜa pod chodnik lub nawierzchnię 

    Koryto (podłoŜe) wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta (podłoŜa) nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

    Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z betonowych kostek brukowych 

   Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
   Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
    Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
    Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
    Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
    Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
   Pozostałe wymagania określono w ST 05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

   Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

   Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

   Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

   Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

   Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak 
nie rzadziej niŜ co 100 m. 
   Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

   Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

   Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeŜy betonowych przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – 
SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych   

    i obejmują:  
• Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

    Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

    Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2003[7] 
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [6], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

    Do wykonania robót według niniejszej ST naleŜy zastosować obrzeŜa o wymiarach: 
a) typ lekki: 
- wysokość – 200 mm, 
- grubość – 60 mm, 

b) typ cięŜki: 
- wysokość – 300 mm, 
- grubość – 80 mm, 

 
Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić stosowanie obrzeŜy o innych wymiarach. ObrzeŜa muszą spełniać wymagania normy PN-

EN 1340:2003. 
 
2.3.1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
    Tablica 1. Wymagania wobec obrzeŜy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solą 

odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Wartości dopuszczalnych od-chyłek C - długość: ± 1%,  
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od wymiarów nomi-nalnych, z 
dokładnością do milimetra 

- Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
             - dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
             - dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i 
mechaniczne 

  

2.1 Odporność na zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie  F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   2                          5,0                                > 4,0 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
   Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   3 ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
3 Aspekty wizualne   

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 

dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania) 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie 
są uwaŜane za istotne 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 

    świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [4], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [5]. 
    Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST 08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe” p. 2. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

    Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

    Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
    ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

    Transport pozostałych materiałów podano w ST 08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
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5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

    Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
    Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

    PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa powinna stanowić podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

    Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
    Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
    Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- przedstawić deklaracje zgodności z normami, 
- wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych  

i przedstawić dokumenty i wyniki badań InŜynierowi do akceptacji. 
    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
    Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów 
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
    Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w p. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

    W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami p. 5.3, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 
 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

    Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
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    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

    Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu. 

 
10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-EN 1340:2003 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 
 
 



 
D. 08.04.01. Wjazdy z kostki brukowej 

         

 
D. 08.00.00. ELEMENTU ULIC  

 
D.08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Z KOSTKI BRUKOW EJ 

BETONOWEJ 
   
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram z kostek brukowych betonowych przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów 
z bram z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram – miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeŜdŜających lub 
wyjeŜdŜających z bram.  

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Deklaracja zgodności 

    Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partii betonowej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji zgodności z normą, 
wydanej przez producenta lub inną uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

    Do wykonania nawierzchni: 

• nawierzchni zjazdów kostka brukowa grub. 80 mm, typ i kolor ustali Inwestor; 

2.2.3. Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

   Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, ustalone w PN-EN 1338 [7] do stosowania w warunkach kontaktu z solą 

odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od 

wymiarów nominalnych, z dokładnością 
do milimetra. 

C Wymagania dla kostek o grubosci do 100 mm Długość: ± 2 
mm; 
Szerokość: ± 2 mm; 
Grubość: ± 3 mm; 
Przekątna: ± 5 mm – klasa 1 
                  ± 3 mm – klasa 2 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
pofalowania, dla długości pomiarowej: 
300 mm 
 
                            400 mm 
 

C  
 

- maks. wypukłość – 1,5 mm 
- maks. wklęsłość – 1,0 mm 
- maks. wypukłość – 2,0 mm 
- maks. wklęsłość – 1,5 mm 
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2 Właściwości fizyczne i mechaniczne   

2.1 Odporność na zamraŜanie/ 
rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu:  
- wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
- kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakt. – nie mniejsza niŜ 3,6 MPa, 
Pojedynczy wynik – nie mniej niŜ 2,9 MPa, 
Pojedynczy wynik (obciąŜenie niszczące) – ni mniej niŜ 250 
N/mm 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
   Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
3 Aspekty wizualne   

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostek nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień kostek produkowanych 
jako dwuwarstwowe 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

   Na podsypkę piaskową stosować następujące materiały: 
– piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], 
– wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

    Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

   Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
   Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułoŜenia.  
    Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

   Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 
0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
    Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto przygotowanie podłoŜa pod chodnik lub nawierzchnię 

    Koryto (podłoŜe) wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta (podłoŜa) nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

    Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

   Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
   Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
    Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
    Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
    Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
    Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
   Pozostałe wymagania określono w ST 05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

   Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

   Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

   Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
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   Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

   Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak 
nie rzadziej niŜ co 100 m. 
   Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

   Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

   Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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D.08.05.01. UŁOśENIE ŚCIEKU Z ELEMENTÓW BETONOWYCH 

   
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułoŜeniem 
ścieków z elementów betonowych przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – 
SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem ścieków z elementów 
betonowych typu trójkątnego  wraz z wykonaniem ławy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Ścieki z elementów betonowych – prefabrykowane ścieki betonowe zapewniają spływ wód opadowych w miejscach 

gdzie nie ma moŜliwości zastosowania odprowadzenia wody rowami odkrytymi.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2.  Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 

2.2. Materiały stosowane przy ułoŜeniu ścieków z elementów prefabrykowanych   
Materiałami stosowanymi przy ułoŜeniu ścieków z elementów prefabrykowanych   wg zasad niniejszej ST są: 
 

2.2.1. Płyty ściekowe betonowe   
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy stosować płyty ściekowe betonowe z betonu klasy B-25 (C20/25). 
Płyta powinna posiadać atest producenta. 
Beton uŜyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 
- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.      
Powierzchnie elementów ściekowych powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 

pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie moŜe przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów 
po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów ściekowych: 
- na długości ± 8 mm, 
- na szerokości i wysokości ± 3 mm.  
Elementy ściekowe naleŜy składać w pozycji wbudowania. Składowanie elementów ściekowych powinno być takie, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 
 

2.2.2. Cement  
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Cement 

stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niŜ ,,35”. Cement na 
podsypkę na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niŜ ,,25”. 

 
2.2.3. Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711. 
 

2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 



 
D.08.05.01. Ściek z elementów betonowych 

  
 

 
2.2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa  

Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypełnienia szczelin przy układaniu prefabrykatów powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-14501. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 

3.2.  Sprzęt do układania ścieków    
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 

4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport elementów ściekowych 

Elementy ścieków betonowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Elementy ściekowe naleŜy 
układać na środkach transportowych w pozycji leŜącej. Elementy ściekowe powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

 
4.2.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 
4.2.3. Transport cementu  

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-B-6731-08. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 
 

5.2. UłoŜenie ścieku  
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii ścieku. Wykop pod ściek naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i normą PN-B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom ścieku w palnie. Dno wykopu powinno 
być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora. 

W tak wykonanym wykopie układa się płyty ściekowe betonowe na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Szerokość 
spoin między płytami ściekowymi nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą cementowo-piaskową 1:2 wg 
punktu 2.2.5. naleŜy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Ocena jakości płyt ściekowych  
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia atestów na prefabrykaty ściekowe oraz wyników badań jakości 

pozostałych materiałów wymienionych w SST. 
 
6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoŜa   

Sprawdzenie wykonanych pod ściek wykopów polega na ocenie: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego, 
- szerokość dna wykopu, z tolerancją ± 2 cm. 
 

6.4. Sprawdzenie ułoŜenia ścieku   
Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii ścieku w planie – max. odchylenie moŜe wynosić 1 cm , 
- odchylenie niwelety -  max. ± 1 cm , 
- równość górnej powierzchni ścieku – tolerancja prześwitu pod łatą ≤ 1 cm przy przyłoŜeniu łaty 3-metrowej (w 2 

punktach na 100 m), 
- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na kaŜde 10 m). 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułoŜonego ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 

 
9. Podstawa płatności 

   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena 1 m wykonanego ścieku betonowego obejmuje:  

♦ prace pomiarowe, 
♦ wykonanie wykopu pod ławę, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ wykonanie ławy,  
♦ ułoŜenie elementów prefabrykowanych,  
♦ zaspoinowanie zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 
♦ uporządkowanie terenu, 
♦ przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 
10. Przepisy związane 

   
10.1. Normy. 

 
1.  PN-B-06250  Beton zwykły. 
2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 
4. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  
6.  PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.   
7.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 
    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 
    parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r.   
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D. 09.00.00. INNE ROBOTY   

 
D.09.01.01.  ZIELEŃ DROGOWA - TRAWNIKI 

 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy zieleni drogowej stosowanej jako zieleń 
funkcjonalno-dekoracyjna przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – 
SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie zagospodarowania zielenią 
projektowanego odcinka ulicy. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 m do 

2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe stosowane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z  

definicjami podanymi w OS T D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OS T D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00. " Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.1. Ziemia urodzajna 
Do zakładania trawników i pod nasadzenia naleŜy wykorzystać ziemię urodzajną rodzimą zebraną i zmagazynowaną w 
pryzmach przed rozpoczęciem robót budowlanych i drogowych. Ziemia ta moŜe być rozłoŜona na dolnych warstwach 
planowanych robót ziemnych. Na górne warstwy powinna być dostarczona czysta, bez gruzu, nie przerośnięta korzeniami i nie  
zanieczyszczona chemicznie ziemia z zasobów lokalnych słuŜb ogrodniczych. 

 
2.2. Torf odkwaszony 

Dokumentacja Projektowa przewiduje rozścielenie go pod krzewami liściastymi. Torf powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-G-98011. 

 
2.3. Torf kwaśny 

Dokumentacja Projektowa przewiduje rozścielenie go pod krzewami iglastymi. Torf powinien odpowiadać wymaganiom 
normy j.w. 

 
2.4. Mielona kora sosnowa 

W uprawie ziemi pod krzewy iglaste i liściaste Dokumentacja Projektowa rozścielenie po 3 cm (pod iglaste) i po 5 cm (pod 
liściaste) mielonej kory sosnowej . 

 
2.5. Trawniki - rodzaje materiałów  

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników zostaną uŜyte następujące materiały: 
- ziemia urodzajna, 
- kompost, 
- mieszanka traw w składzie: 
 

Lp. Gatunek trawy Skład normowy mieszanki w % 
Dopuszczalny zakres 

zmienności składu w % 

1 Kostrzewa czerwona (Feustuca rubra) 40 20 ÷ 65 

2 Kostrzewa owcza (Feustuca ovina) 35 25 ÷ 45 

3 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) 10 5 ÷ 15 
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4 Wiechlica łąkowa (Poa pratensis) 10 5 ÷ 15 

5 śycica trwała (Lolium perenne) 5 - 

 
- nawozy mineralne, 
- wapno dolomitowe, 
- torf, 
- woda. 
Wszystkie wyŜej wymienione materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać odpowiednie 

atesty. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OS T D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OS T D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.1. Środki transportu oraz sposób transportu moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie pogorszy jakości 

sadzonek. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OS T D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Roboty uprawowe 

Teren naleŜy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównać i splantować. Ziemię urodzajną naleŜy rozścielić równą warstwą gr. 
około 10 cm i wymieszać z nawozami mineralnymi. 
W uprawie ziemi pod krzewy iglaste naleŜy wykonać następujące czynności: 
- rozścielić 5 cm warstwę torfu ogrodniczego kwaśnego i przemieszać go z warstwą ziemi urodzajnej; 
- rozścielić 3 cm warstwę kory sosnowej . 
W uprawie ziemi pod krzewy liściaste naleŜy wykonać: 
- rozścielenie 5 cm warstwy torfu ogrodniczego odkwaszonego i przemieszanie go z warstwą ziemi urodzajnej; 
- rozesłanie 5 cm warstwy mielonej kory sosnowej . 
Krzewy liściaste i iglaste naleŜy sadzić z pojemników z bryłą korzeniową w doły o średnicy 0,3 m i głębokości 0,3 m. 
Dokładny obszar poszczególnych nasadzeń wyznacza Dokumentacja Projektowa. Najlepszą porą na wsadzenie krzewów jest 
okres przełomu marca i kwietnia (bez temperatur poniŜej zera). W innych porach roku nie ma zasadniczych zastrzeŜeń, 
poniewaŜ materiał szkółkarski sprzedawany jest z bryłą korzeniową w pojemnikach. 

 
5.2. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 

Egzemplarze krzewów chore lub uszkodzone naleŜy wymieniać w całym okresie gwarancji trwającym jeden rok. W okresie 
tym naleŜy równieŜ wykonywać zabiegi cięcia i okopywania roślin. NaleŜy pamiętać o obowiązku podlewania roślin w ciągu 
całego okresu gwarancji w okresach bez opadów atmosferycznych. 

 
5.3. Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby pod trawniki  

Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby obejmuje: 
- dodatkowe wyrównanie powierzchni  broną lub włóką, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10 cm, 
- rozścielenie warstwy kompostu grubości ok. 3 ÷ 5 cm, 
- siew nawozów w ilości: 

250 kg/ha superfosfatu, 
150 kg/ha soli potasowej, 
100 kg/ha saletry 

- wymieszanie ziemi urodzajnej, kompostu, gruntu rodzimego i nawozów do głębokości 20 cm, 
- wysypanie wapna dolomitowego w ilości 3 t/ha, 
- wymieszanie warstwy gleby z wapnem.   

 
Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby powinno być wykonane kilkanaście dni przed siewem, aby spulchniona gleba w 

naturalny sposób osiadła i aby ukazały się wschody chwastów. NaleŜy wtedy wykonać następujące czynności stanowiące 
końcowy etap przygotowania wierzchniej warstwy gleby następujący tuŜ przed siewem:  

- zniszczenie wschodów chwastów przy uŜyciu lekkiej brony; 
- wyrównanie powierzchni gleby – nie powinna się zapadać przy chodzeniu, 
- przy zbyt silnym rozpyleniu powierzchni – przykrycie gleby cienką warstwą (do 2 cm) ziemi urodzajnej. 

 
5.4. Siew nasion – wykonanie trawników 

Wykonanie trawników obejmuje: 
- wysianie nasion mieszanki traw w ilości 100 kg na 1 ha przy uŜyciu siewnika rzutowego wyposaŜonego w urządzenie 

uniemoŜliwiające rozwarstwienie się mieszanki nasion oraz regulacje głębokości siewu, która w powinna wynosić 0,5 
cm. 

- przykrycie wysianych nasion cienką warstwą (ok. 1 cm) ziemią urodzajna z dodatkiem 50% torfu, 
- wałowanie powierzchni wałem gładkim o masie 75 ÷ 100 kg.   
Wybór terminu siewu zaleŜy od czasu zakończenia prac przygotowawczych wierzchniej warstwy gleby – zasadniczo od 

wiosny do wczesnej jesieni. ZaleŜnie od warunków meteorologicznych w danym roku siać moŜna od końca marca, gdy średnia 
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temperatura powietrza osiągnie co najmniej 5 0C, a gleba będzie dostatecznie ogrzana i obeschnięta. Jednak zmienne w tym 
okresie temperatury i chłodne noce mogą opóźniać kiełkowanie nasion traw, a ułatwiać wschód chwastów. Korzystniejszym 
wiosennym terminem siewu traw jest okres od połowy kwietnia do połowy maja. Najsłabsze wyniki daje siew traw w czerwcu 
i lipcu, przede wszystkim ze względu na wysokie temperatury w okresie lata. Najlepsze efekty daje wykonanie trawników 
późnym latem, tj. od sierpnia do połowy września – jest naturalny okres kiełkowania nasion traw. Po tym terminie nie powinno 
się wysiewać nasion traw, ze względu na ryzyko słabych wschodów oraz słabego zakorzenienia i krzewienia się roślin. 

 
5.5. Pielęgnacja trawników 

 
Pielęgnacja trawników w okresie jednego roku obejmuje: 
- pierwsze koszenie, gdy rośliny osiągną wysokość 10 cm, na wysokość 5 cm – koszenie naleŜy wykonać kosiarką o 

bardzo ostrych noŜach, ze względu na ryzyko powyrywania słabo ukorzenionych roślin przy koszeniu tępymi noŜami, 
- ostatnie przed zimowe koszenie – około miesiąca przed nastaniem mrozów, 
- podlewanie wodą w łącznej ilości 24 m3 na 100 m2 (w zaleŜności od warunków klimatycznych lub gdy podłoŜe 

trawnika wyschnie do głębokości 3 cm), 
- dosiewanie mieszanki nasion traw w ilości 1 kg/ha (1 raz), 
- jeŜeli przed zima trawy nie rozkrzewią się dostatecznie – zabezpieczenie przed przemarznięciem poprzez przykrycie 

trawnika warstwą (1 ÷ 2 cm) ziemi urodzajnej, kompostu albo liści. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OS T D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne.' pkt.6. 
 
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości rozścielonej ziemi urodzajnej, 
- grubości rozścielonego torfu, 
- grubości rozścielonej kory , 
- prawidłowego wałowania terenu, 
- prawidłowości dokonanych nasadzeń, 
- pielęgnacji zasadzonych krzewów, 
- ewentualnej wymiany krzewów chorych. 

 
Kontrola w czasie przygotowania podłoŜa pod trawniki polega na sprawdzeniu: 
♦ oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
♦ obniŜenia i splantowania powierzchni gruntu, 
♦ głębokości rozdrobnienia i stopnia wyrównania górnej warstwy gleby, 
♦ miąŜszości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej, 
♦ miąŜszości rozścielonej warstwy kompostu, 
♦ ilość i kolejność rozsianych nawozów, 
♦ stopnia zmieszania ziemi urodzajnej, kompostu i nawozów z gruntem rodzinnym, 
♦ stopnia osadzenia gleby przed ostatecznym usunięciem wschodów chwastów i wyrównania powierzchni gleby. 

 
Kontrola w czasie wysiewu traw polega na sprawdzeniu: 

♦ zgodności składu mieszanki nasion traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
♦ terminu, ilości, gęstości i głębokości wysiewu mieszanki nasion traw, 
♦ przykrycie wysianych nasion warstwa gleby urodzajnej, 
♦ uwałowanie powierzchni terenu . 

 
6.2. Grubość zagęszczonej ziemi urodzajnej sprawdzać nie rzadziej niŜ l raz na 500 m2 powierzchni lub na powierzchni mniejszej 

lecz stanowiącej całość. NaleŜy równieŜ sprawdzić czy występują wyŜłobienia erozyjne, spływy lub lokalne zsuwy ziemi 
szczególnie na rondzie. Sprawdzeniu podlega równieŜ stan wsadzonych krzewów. 

 
 7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OS T D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest l m2 (metr kwadratowy) zrekultywowanego terenu oraz 1 sztuka wsadzonych krzewów. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OS T D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli okazały się zgodne z jej wymaganiami, a 
zastosowany materiał spełnia zalecenia norm PN-R-67022 i PN-R-67023. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OS T D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie torfu, 
- wykopanie i zaprawienie dołków, 
- rozścielenie kory sosnowej, 
- dostarczenie i wsadzenie krzewów, 
- pielęgnację: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie, cięcie, okopywanie. 

 
 10. Przepisy związane 
 

1. "Dendrologia" Włodzimierz Seneta, PWN 1991. 
2. PN-G-98011 Torf rolniczy.  
3. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
4. PN-IZ-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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D. 10.00.00. INNE ROBOTY  

 
D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zjazdów gospodarczych i na drogi boczne przy realizacji inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W 
Unikowo – Modła – SulerzyŜ przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap I”.    
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne. 

1.3.1. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach 

 Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczęściej stosowanych przy wykonywaniu zjazdów (KPED - typowe 
konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1]. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest 

uzgodniona z zarządem drogi. W zaleŜności od pełnionej funkcji, rozróŜnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

1.4.2. Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona działalność 
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów 
przemysłowych lub innych obiektów ogólnodostępnych. 

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest uŜytkowany indywidualnie. Zjazd 
indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów 
uŜytkowanych indywidualnie. 

1.4.4. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.        

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1. 
 

2.  Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 
2.2. Materiały do wykonania robót na zjazdach      

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót na zjazdach wg zasad niniejszej ST są: 
- Kruszywo naturalne (pospółka) stabilizowane mechanicznie 
- woda. 

2.2.1. Mieszanka kruszywa naturalnego  
Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Kruszywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 

granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy PB-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], 

a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary oczek 
kwadratowych sit  

mm  

Przechodzi przez sito, % wagowo 
Nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa górna 

nawierzchni dwuwarstwowej  
Warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej   

a1 B1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

 
2.2.2.. Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
 
2.2.3.. Mieszanka mineralno-bitumiczna 

Materiały uŜyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
punkcie 2 odpowiednich OST: 

− materiały do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnie z 
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorąco”, 

2.3. Materiały do wykonania przepustów 

 JeŜeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami, to materiały uŜyte do ich 
wykonania powinny odpowiadać wymaganiom OST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 

2.4. Materiały do robót wykończeniowych 

 Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadać wymaganiom OST D-
06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 

 
3. Sprzęt 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Do wykonania zjazdów naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich OST: 

− sprzęt do wykonania robót ziemnych, według OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”, 
− sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
− sprzęt do wykonywania przepustów pod zjazdami, według OST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”, 
− sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, 

obsianie, darniowanie”. 
 

4.  Transport 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaganiom według punktu 4 
odpowiednich OST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi w 
OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3. Wykonanie przepustów pod zjazdami 

 Przepusty pod zjazdami naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-06.02.01 „Przepusty pod 
zjazdami”. 

5.4. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie 
zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie. 
 Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdów 

 Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według odpowiednich OST, wymienionych w 
punkcie 2.2. 

5.6. Umocnienie skarp 

 Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno odpowiadać 
wymaganiom OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 

 Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przepustów pod zjazdami 

 Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg OST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 

 Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i OST D-02.03.01 „Wykonanie 

nasypów”. 

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 

 Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków 

poprzecznych, 
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST. 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 

 Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych zjazdów niŜ to 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 
 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia 
ulepszona 

Nawierzchnia 
nieulepszona 

Szerokość, cm ± 5 +10  i  -5 
Równość podłuŜna, mm 9 12 
Równość poprzeczna, mm 9 12 
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0 
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw 

6.6. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST, powinny być doprowadzone na koszt 
Wykonawcy do stanu zgodności z OST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 
InŜyniera. 
 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z  dokumentacją projektową i 
pomiarami w terenie. 
 

8. Odbiór robót 
 Roboty objęte niniejszą OST podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po wykonaniu: 
− prac pomiarowych, 
− robót przygotowawczych, 
− robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 

9. Podstawa płatności 
 Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych  robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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 Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie potrzebnych materiałów, 
− wykonanie robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy), 
− wykonanie robót wykończeniowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przywołanych w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
 Dodatkowo obowiązuje: 

1. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-82. 
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