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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Nazwa zamówienia 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania          
 i odbioru robót związanych z inwestycją: Przebudową drogi powiatowe j nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w 
miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z ul. Uczniowską. 
 
 

1.2 Zakres robót 
 
 
Roboty polegają na: 
- przebudowie jezdni o szerokości 6,0m o nawierzchni asfaltobetonowej na długości 6260m 
- przebudowie i budowie chodników o szerokości 2,0m wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej na 
długości 2366m 
- przebudowie zatok autobusowych 
- przebudowie wpustów deszczowych 
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi 
oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących  
 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

 wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, tymczasowe sieci elektryczne, 
energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

 pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 
przedmiaru,       

 odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 
 badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego, 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  
 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót, 

 
1.4  Informacje o terenie budowy 

     Na terenie projektowanej drogi mogą znajdować się następujące urządzenia podziemne i nadziemne: 
 Wodociąg 
 Gazociąg 
 Kanalizacja deszczowa 
 Kable elektryczne  napowietrzne 
 Kable elektryczne podziemne 
 Kable teletechniczne podziemne i napowietrzne 

 
1.5  Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

      Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację       i współrzędne 
punktów głównych obiektu ew. reperów, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i nadziemne a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. 

      W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)  dokumentację techniczną określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

2)   kopię zgłoszenia robót budowlanych 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
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4) dziennik budowy 
5) komplet specyfikacji technicznych 

1.6  Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji      i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby 

te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone     i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót .  

     W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej  pracy.  

     Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,      w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

1.7  Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
     W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
     Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.8  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

      Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać Przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
     Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”. 
     „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DzU. Nr 120, poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
     Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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     Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.9  Ogrodzenie placu budowy 

      Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 
      W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony cenę 
umowną. 
     Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 
wykopów. 
 
     1.10 Zabezpieczenia jezdni 
 
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelki niezbędne zwolnienia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
     1.11 Nazwy i kody 
     Grupy, klasy i kategorie robót budowlanych. 
Zgodnie ze Wspólnym słownikiem Zamówień kody stanowią podstawowy słownik CPV. 
Wszystkie objęte zamówieniem roboty zawarte są w dziale 45000000-7 Roboty budowlane. 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 
      1.12 Określenia podstawowe 
- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie . 
- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
- Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 
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- Grupy, klasy, kategorie robót – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

                          Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. 

                        Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

                       Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
                W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących  z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

               Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
              Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,   
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

     Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu  
      Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane         w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

     Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
     Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. 
     Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

      
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

     Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
     Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o poprawnym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 
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autorem projektu oraz zamawiającym, podejmuje odpowiednia decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał (element budowy) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi    w harmonogramie robót. 
     Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
     Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                    i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

     Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
     Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
      5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

      Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 

czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

      Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 

uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
       

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1  Zasady kontroli jakości robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi a dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. 

     Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

 
6.2  Pobieranie próbek 

     Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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 Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
 

6.3  Badania i pomiary 

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

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
      Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 

6.4  Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączony projektem budowlanym, 
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- książki obmiarów robót, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
     Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

    Inne istotne dokumenty budowy: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Opinie ekspertów i konsultantów, 

f) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

     Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

      Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
      Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
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7.4  Czas przeprowadzenia pomiarów 

      Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

      Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1  Rodzaje odbiorów 

      Występują następujące rod zje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 

8.2  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
     Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
 

8.3  Odbiory instalacji 
     Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji przed dokonaniem końcowego 
odbioru obiektu budowlanego. 
 

8.4  Odbiór częściowy i etapowy 
      Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych części robót (np. stan zerowy). 
      Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
      Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 

8.5  Odbiór końcowy 
      Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie            o 
wykonanie robót budowlanych. 
      Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia wad i 
usterek do usunięcia przez wykonawcę. 
 

 
8.6  Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór  „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu  (jeżeli 
były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia        tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

8.7  Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
      Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.8  Dokumentacja powykonawcza 

      Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

8.9  Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego 
      Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego tanu i porządku terenu budowy, 
b) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz z z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) dziennik budowy. Dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
e) wynik badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
f) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
g) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie inwestycji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom inwestycji, 
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
j) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

 

    9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
              Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane 
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  Należy także określić 
sposób rozliczenia robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na 
placu budowy, rusztowania i inne, a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne i inne. 
      Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł        i wytycznych w 

trakcie realizacji robót.  

     Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D – 01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg  
D – 02.00.00 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D – 02.01.01 – Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  
D – 02.03.01 – Wykonanie nasypów 
D – 03.02.01 – Kanalizacja deszczowa  
D – 04.01.01 – Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoża 
D – 04.02.02 – Wzmocnienie nawierzchni asfaltowych 
D – 04.04.04 – Podbudowa tłucznia kamiennego  
D – 04.05.01 - Ulepszone podłoże z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej 
D – 04.07.01 – Podbudowa z betonu asfaltowego  
D – 05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA)  
D – 05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca  
D – 05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D – 06.04.01 – Rowy 
D – 07.01.01 – Oznakowanie poziome  
D – 07.03.01 – Oznakowanie pionowe 
D – 07.05.01 – Bariery ochronne stalowe 
D – 08.01.01 – Krawężniki betonowe  
D – 08.02.02 – Chodnik z brukowej kostki betonowej  
D – 09.01.01 – Zieleń  
 
 
 

 
 UWAGA! 
WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ( NIŻEJ WYMIENIONYCH) JEST 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OGÓLNYCH (ZAMIESZCZONYCH WYŻEJ) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

Na podst.  D-01.02.04 
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
 warstw nawierzchni, 
 krawężników, obrzeży i oporników, 
 chodników, 
 kanalizacji deszczowej 
 znaków drogowych, 
2. SPRZĘT 

2.1. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

  spycharki, 
  ładowarki, 
 żurawie samochodowe, 
   samochody ciężarowe, 
  młoty pneumatyczne, 
   piły mechaniczne, 
   frezarki nawierzchni 
  koparki. 

 
3. TRANSPORT 

3.1. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu , zaleca się wykorzystanie 
samochodów samowyładowczych 5-10 t . 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać częściowo mechanicznie i częściowo ręcznie 
. 
 Wszystkie elementy możliwe 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 przez Inżyniera. 

file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostPrzygotowawcze%22%20l
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 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 należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
 dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
  dla krawężnika, opornika, obrzeża, kanalizacji deszczowej - m (metr), 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na                    

poboczu, 
  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

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

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

Na podst. D - 02.00.00 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
file:///E:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostOdwodnienie%22%20l
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1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.3.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.3.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.3.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.3.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.3.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.3.12. 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 użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.3.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.3.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.3.15. 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. 
1.3.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI






 
gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.3.17. Wskaźnik różnoziarnistości - 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). 
1.3.18. 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 obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
  
1.3.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą 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]. 
1.3.20. 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. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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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 

Jedn 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz niegliniasty 
żwir, pospółka 
piasek gruby, piasek średni 
piasek drobny 
żużel nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty żwir 
gliniasty pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła, ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty  pył, pył piaszczysty, 
glina piaszczysta, glina, glina pylasta ił 
warwowy 

2 Zawartość cząstek 
 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 Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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 należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 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 możliwością 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.). 
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 3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 
 Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać 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 może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera. 
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 
wrażliwe 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 niż  
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
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 
Niezależnie 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. 
Jeżeli, 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 również 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 umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 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, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
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Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  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 należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z 
zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. 
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami 
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, 
mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna 
zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków 
nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się 
ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem 
nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 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 należy 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 podłużnego 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 każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

  
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wys, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -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 założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy 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 Inżynierowi 
świadectwa stwierdzające, iż 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 
Inżyniera 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, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 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 Inżyniera, 
jeżeli 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 podłoża przez obciążenie 

płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11.      Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13.      Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

Na podst. D - 02.01.01 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pk. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, 
należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg innych dróg 
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ekspresowych kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 
ziemnych 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,  
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
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- rekultywację terenu.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIE NASYPÓW 

Na podst. D - 02.03.01 
  

  1. WSTĘP 
  2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
  3. SPRZĘT 
  4. TRANSPORT 
  5. WYKONANIE ROBÓT 
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  7. OBMIAR ROBÓT 
  8. ODBIÓR ROBÓT 
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nasypów. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
przebudowy drogi i obejmują wykonanie nasypów. 
  
2. Materiały (grunty) 

2.1. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty do wykonania nasypu zostaną pozyskane z wykopów ( grunty sypkie kat. I – III). 
  

3. Sprzęt 

3.1. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera, mogą to być: 
 walce statyczne samojezdne 
 ubijaki mechaniczne  

4..Transport gruntów 

 Grunty mogą być transportowane przy pomocy samochodów samowyładowczych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie nasypów 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. 
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 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

innych dróg 

kategoria ruchu  
KR3 

do 2  0,97 

ponad 2  0,97 

  
Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a)     Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b)    Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c)      Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5e)      Grunt 
przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

 

Zagęszczenie gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia. 
  Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 
nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 1,2 m  

 
 

1,00 



 23 

  
 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 
[9],Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
  prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
  

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
  prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
  profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

‘ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 
KANALIZACJA  DESZCZOWA 

Na podst. D - 03.02.01 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową elementów kanalizacji deszczowej.          
     
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej takich jak studnie, studzienki, przykanaliki, rurociągi, 
przepusty. 
  
2. MATERIAŁY 

2.1.Rury PVC 

 Rury PVC łączone na wcisk z uszczelka klasy S o średnicy zewnętrznej  0,20 m ,  
086 [14]. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [7] 
 rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką 

złazową, zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upoważnioną do ich wydawania [28]. 
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu określonego 
w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] 
lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
 kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 

[19], 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 
dokumentacji projektowej. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
 włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem 

drogi. 
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2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 

2.6. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe betonowe  z betonu klasy min C45/55 Ø 500 mm z wpustem żeliwnym D -400 kN  
pod kratą zawieszony kosz 

2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne 

 Wpusty uliczne żeliwne D 400 kN powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 
12/15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 

2.7. Beton 

2.7.1. Cement 

 Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

2.7.2. Kruszywo 

 Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może 
być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.7.3. Beton hydrotechniczny 

 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w 
zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.9.2. Kręgi 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w                    3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

2.9.5. Wpusty żeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
     żurawi budowlanych samochodowych, 
     koparek podsiębiernych, 
     spycharek gąsienicowych, 
     sprzętu do zagęszczania gruntu, 
     wciągarek mechanicznych, 
     koparek gąsienicowych , 
     samochodów skrzyniowych, 
     równiarek samojezdnych, 
     walców statycznych, 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur kanałowych 

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
  
4.2. Transport kręgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
  

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport wpustów żeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

5.2. Roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.  

5.3. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Dla gruntu sypkiego o normalnej wilgotności 
występującego w poziomie posadowienia , rury z PVC należy posadowić bezpośrednio na dnie wykopu dając 
pod rurę tylko warstwę wyrównawczą zagęszczoną o grubości 15 cm , z wyprofilowaniem stanowiącym 
łożysko nośne. 

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami asfaltowymi powinien wynosić 92% ZPPr ( zmodyfikowana próba 
Proctora ) , natomiast poza drogami 85% ZPPr. Dno wykopu powinno być wykonane z dokładnością od 2-5 cm 
w zależności od sposobu wgłębienia – w stosunku do projektowanych rzędnych. 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 
 specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 

zaakceptowanych przez Inżyniera 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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5.5.2. Przykanaliki 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia 

do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m  
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych 

od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej 
kołowej (m) 

odprowadzającego 
(m) 

przelotowej połączeniowej 

 
0,40 

1,00 1,00 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu 
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 
 W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 
terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg 
BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na 
kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
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 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można stosować 
włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  
terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe 

 Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe 
projektowane indywidualnie, złożone z następujących części: 
 komory roboczej, 
 płyty stropowej nad komorą, 
 komina włazowego średnicy 0,8 m, 
 płyty pod właz, 
 włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 
 Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
 wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
 długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, 
 szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu 

stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie 
przeciwnej 0,30 m, 

 wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni 
kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m 
- równe 1,50 m. 

 Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 
100 m oraz przy zmianie kierunku kanału. 
 Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych. 
 Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

5.5.7. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 

1,50 m i  max. 2,05 m), 
 głębokość osadnika 0,95 m, 
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno 
przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
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 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 

5.5.8. Izolacje  

 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [14]. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary  

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiarową studni chłonnej i studni rewizyjnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli 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 montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 wykonane komory, 
 wykonana izolacja, 
  zasypany  zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
  wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu 
 wykonanie sączków, 
 wykonanie wylotu kolektora, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

Na podst. D-04.01.01 
 

 
SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP 
2. SPRZĘT 
3. WYKONANIE ROBÓT 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5. OBMIAR ROBÓT 
6. ODBIÓR ROBÓT 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem na 
drodze. 
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1.2. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
2. Sprzęt 

2.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

   równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża 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. 

 
3. Wykonanie robót 

3.1. Warunki przystąpienia do robót 

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

3.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można 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 Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być. wbudowany w nasyp a nadmiar 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 

3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
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 podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
Strefa 

Minimalna wartość Is dla: 

Innych dróg 
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korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

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

3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

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

4.1. Badania w czasie robót 

4.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

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

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym 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 podłoża 

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

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

4.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 

4.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
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 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

4.1.4. Spadki poprzeczne 

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

4.1.5. Rzędne wysokościowe 

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

4.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

4.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 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 należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

4.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 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. 
 
5. Obmiar robót 

5.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
6. Odbiór robót 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 dały wyniki pozytywne. 
7. Podstawa płatności 

7.1. 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 podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 

Na podst. :D - 04.04.04 
  

SPIS TREŚCI 
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1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego  na drodze. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą, 
 
2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
      kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
      woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.2. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
 kliniec od 10m do 31,5 mm 
 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

              Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
 klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
 klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż:   

  
  
35 
40 
  
30 

  
  
50 
50 
  
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 
niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

  
2,0 
3,0 

  
3,0 
5,0 
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b) dla kruszyw ze skał osadowych 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
  
4,0 
5,0 

  
  
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

  
  
  
30 
nie bada 
się 

  
  
  

nie bada 
się 
nie bada 
się 

  
  
  
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
[8] 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

  
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 

  
  
  
3 
4 

  
  
  
4 
5 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
  
75 

  
  
65 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
25 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

  
  
0,2 

  
  
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

  
  
40 
nie bada się 

  
  
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza  
   niż: 

  
  
  
wzorcowa 

  

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)      równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
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b)     rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c)      walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d)     walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

klińcem, 
e)      szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f)       walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g)     przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. Transport 

4.1. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być 
ułożona warstwa odcinająca. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

15

85

15
D

d


 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 
użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli 
to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
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5.3. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

    Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na 
jedno badanie 
(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

  

2 

  

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

  
  
6.2.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

  

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo 
co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na 
każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.3.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5 %. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.3.8. Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

  

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 
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 Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 
 

100 
 

140 
 

 
  
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien 
być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II

E do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E jest nie większy od 2,2. 

I

E

II

E

M

M

     2,2 
  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni 
to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 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. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       oznakowanie robót, 
       przygotowanie podłoża, 
       dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
       rozłożenie kruszywa, 
       zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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     utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI BETONOWEJ POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ 

Na podst. D-04.05.01 
 

1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. MIESZANKA BETONOWA 
4. SPRZĘT 
5. TRANSPORT 
6. WYKONANIE ROBÓT  
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8. OBMIAR ROBÓT 
9. ODBIÓR ROBÓT 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
11. DOKUMENTY POWOŁANE  
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest firmowa instrukcja określająca warunki 
stosowania, składowania i transportu mieszanki betonowej popiołowo – żużlowej, spełniającej wymagania 
normy PN-EN 14227 – 3: 2007 „ Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wymagania Część III: Mieszanki 
związane popiołami lotnymi”. Skład mieszanki, warunki wbudowania, badania i wymagania powinny być 
zgodne z tą instrukcją. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza SST jest instrukcją techniczną, która może być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu realizacji robót związanych z budową lub remontem dróg.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem konstrukcji z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej. Konstrukcję z mieszanki 
betonowej popiołowo – żużlowej można wykonywać na drogach, ulicach, placach postojowych, parkingach 
oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejących konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu podłoża 
drogowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Mieszanki betonowe  popiołowo – żużlowe są mieszankami związanymi hydraulicznie których 
głównymi surowcami są uboczne produkty spalania ( UPS ) węgla kamiennego – popioły lotne, kruszywo 
antropogeniczne oraz woda a w razie potrzeby również dodatki ulepszające. 
 
 Podbudowa z mieszanki betonowej popiołowo – żużlowej to jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która po stwardnieniu stanowi nośną część nawierzchni ( podbudowy ) używanej do budowy dróg, 
lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego zgodnie z PN-EN 14227-3:2007 o 
wytrzymałości po 42 dniach twardnienia opisanych w tablicy nr 1 SST 
  
2. Materiały. 
 
2.1 Materiały do produkcji  
 Materiały do produkcji są zgodne z normą PN-EN 14227-3:2007 mieszanki betonowej popiołowo – 
żużlowej stanowią kompozycję następujących surowców 
- popiół lotny 
- kruszywo antropogeniczne 
- woda 
- dodatki 
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2.2 Popiół lotny 
Krzemionkowy lub wapienny popiół lotny z węgla kamiennego spełniający wymagania podane w EN14227-4 
 
2.3 Kruszywo 
 Kruszywo antropogeniczne jest kruszywem sztucznym pochodzenia mineralnego, sklasyfikowany 
zgodnie z EN 13242:2002 + A1:2007, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną 
modyfikację. 
 
2.4 Woda 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej popiołowo – żużlowej stosuje się wodę wodociągową lub wodę 
technologiczną 
 
2.5 Inne dodatki 
 Do polepszenia procesu wiązania i procesu twardnienia mieszanki związanej popiołami lotnymi mogą 
być użyte składniki wspomagające takie jak cement, gips, składniki zawierające chlorek wapniowy lub węglan 
sodowy 
 
3. Mieszanka betonowa 
 Uziarnienie mieszanek związanych popiołami lotnymi, zostało określone przez producenta zgodnie z 
EN 933-1. Krzywe graniczne są uzależnione od klasy mieszanki i zostały pokazane na poniższym rysunku 
 

 
 
Rysunek 2 Krzywe graniczne mieszanki betonowej BP 5,0 oraz BP 6,0  
 
4. Sprzęt 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy oraz uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 - mieszanki stacjonarne 
 - układarki do rozkładania mieszanki 



 43 

 - ładowarki 
 - spycharki 
 - równiarki 
 - walce wibracyjne lub statyczne 
 - zagęszczarki płytowe 
 - ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania podbudowy w miejscach trudno 
dostępnych.  
 
5. Transport 
 
Mieszanka betonowa dostarczana jest do klienta luzem. Jej wilgotność zbliżona jest do wilgotności optymalnej. 
Mieszanka transportowana jest dowolnymi środkami transportu przykrytymi plandekami w warunkach 
zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem/wysuszeniem. 
 
6. Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny:  
- za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonania 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu,  
- za stosowanie właściwej metody wykonania robót,  
- za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  
 
Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki betonowej powinny być zgodne z PN-S-06103:1997. 
 
 
6.3 Zasady wykonania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną (SST). W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.4 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej:  
- ustalić lokalizację terenu robót,  
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych,  
- usunąć istniejące przeszkody, np. obiekty, elementy dróg itd.  
 
6.5 Wykonanie podbudowy 
 
6.5.1. Odcinek próbny (poletko próbne)  
Zaleca się, aby Wykonawca wykonał odcinek próbny w celu:  
- stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,  
- określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.  
 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania, jakie 
będą stosowane do wykonania podbudowy z betonu popiołowego.  
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza 
niż 200. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.  
6.5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa powinna być wykonana na podłożu odpowiednio wyprofilowanym do wymaganych w projekcie 
spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach.  
Podłoże powinno być zagęszczone, do co najmniej 100% maksymalnego zagęszczenia. Koryto pod podbudowę 
należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje, to na 
podłożu nieprzepuszczalnym należy wykonać warstwę odsączającą według wymagań SST. Dodatkowo w 
przypadku podłoża wysadzinowego należy zabezpieczyć je przed skutkami mrozu. 
 
 
6.5.3. Wytwarzanie i układanie mieszanki  
Mieszanie surowców mieszanki wykonuje się w mieszarkach zapewniających odpowiednią homogenizację 
składników.  
Układanie mieszanki jest możliwe w temperaturze > 5°C oraz w okresie suchym, w związku z czym zabudowa 
mieszanki w okresie od października do marca włącznie realizowana jest na wyłączną odpowiedzialność 
Wykonawcy.  
Mieszankę należy układać mechanicznie bezzwłocznie po dostarczeniu w miejsce wbudowania. Mieszanka 
powinna być ułożona ściśle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zagęszczenie, określonym w 
czasie budowy. W celu utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu 
zabezpieczenia krawędzi podbudowy można stosować prowadnice.  
W przypadku wykonywania dwóch warstw podbudowy z mieszanki betonowej popiołowo – żużlowej, 
układanie górnej warstwy powinno następować bezpośrednio po zagęszczeniu dolnej. 
 
6.5.4. Zagęszczenie mieszanki  
Zagęszczenie mieszanki powinno rozpocząć się bezpośrednio po jej ułożeniu. Zagęszczenie wykonuje się w 
sposób mechaniczny, np. płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi bądź walcami statycznymi.  
Wskaźnik zagęszczenia Is na budowie nie powinien być mniejszy niż:  
1,03 przy ruchu KR5-KR6  

1,00 przy ruchu KR3-KR4  

0,98 przy ruchu KR1-KR2  
 
 
6.5.5. Pielęgnacja podbudowy  
Zagęszczoną mieszankę poddaje się pielęgnacji jednym z niżej podanych sposobów przez:  
a) spryskanie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg na 1 m2 podbudowy,  

b) spryskanie preparatami powłokowymi, jak przy powierzchniowej pielęgnacji betonu,  

c) przykrycie warstwą bitumiczną na zimno o grubości min. 3 cm,  

d) wykonanie kolejnej warstwy np. z kruszywa.  
 
6.5.6. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych. 
 
 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany określić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ustaleniami akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru  
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7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyrób do 
obrotu i powszechnego stosowania.  
Funkcjonująca u Producenta mieszanki Zakładowa Kontrola Produkcji, opisana w Księdze Zakładowej Kontroli 
Produkcji, prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji, zapewniając uzyskiwanie wymaganych właściwości 
na zgodność z dokumentem odniesienia dla mieszanek związanych popiołami lotnymi  
Na żądanie klienta wystawiane jest Świadectwo Jakości na każdą zakupioną ilość materiału. 
 

7.2.1. Badania autokontrolne mieszanki związanej popiołami lotnymi 

Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej polega na kontrolowaniu jej wilgotności, 
uziarnienia oraz wytrzymałości na ściskanie po 42 dniach. Wymagania dla wytrzymałości na ściskanie po 42 
dniach w zależności od rodzaju mieszanki podano w tablicy nr 1. 
 
 
Tablica 1 Wytrzymałości na ściskanie Mieszanka betonowa 
BP 1.5  BP 2.5  BP 5.0  BP 6.0  BP 8.0  
Wytrzymałości na ściskanie Rm 42 [ MPa]  
≥ 0,5  ≥ 1,5  ≥ 2,5  ≥ 3,0  ≥ 5,0  
Oznaczenia:  
Rm 42 - wytrzymałość na ściskanie próbek walcowych po 42 dniach twardnienia, w tym 
ostatnie 14 dni moczenia w wodzie,  
 

7.3. Badania w czasie robót  

O ile stosowana na budowie praktyka nie stanowi inaczej, to zaleca się aby częstotliwość oraz zakres badań i 
pomiarów, które Wykonawca powinien wykonać w czasie robót były wykonywane wg zapisów tablicy 2. 
 
 
Tablica 2. 
Częstotliwość oraz 
zakres badań i 
pomiarów w czasie 
robót Lp.  

Wyszczególnienie robót  Częstotliwość badań  

1  Wytyczenie robót  1 raz  
2  Roboty przygotowawcze  Ocena ciągła  
3  Uziarnienie i wilgotność 

mieszanki  
1 raz dziennie  

4  Wytrzymałość na ściskanie 
próbek z mieszanki bet. 
popioł.-żużl.  

Seria 6 próbek z dziennej 
działki roboczej  

5  Sprawdzenie podłoża  Ocena ciągła  
6  Zagęszczenie mieszanki  W jednym miejscu na dziennej 

działce roboczej  
7  Grubość warstw 

podbudowy  
W miejscach badania 
zagęszczenia mieszanki  

8  Szerokość podbudowy  W 3 miejscach dziennej 
działki roboczej  

9  Równość w profilu 
podłużnym i przekroju 
poprzecznym  

Profil podłużny i przekrój 
poprzeczny w każdym 
hektometrze  

 
 

7.3.1. Uziarnienie mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej 

Próbki do badań należy pobierać przed zagęszczeniem mieszanki betonowej. Uziarnienie powinno być zgodne 
z wymaganiami podanymi w pkt. 3.  
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7.3.2. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, 
z tolerancją +10% - 20% jej wartości.  

7.3.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek betonu popiołowego  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych. Próbki do badań należy pobierać z miejsc 
wybranych losowo – w trakcie produkcji podczas załadunku na środki transportu, a na budowie w warstwie 
rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-06103 pkt 
3.2.8.12. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wartościami z tablicy numer 1. 
 

7.3.4. Sprawdzanie podłoża  

Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Nośność i zagęszczenie powinny być 
zgodne z wymaganiami dla przyjętego obciążenia.  
7.3.5. Zagęszczenie mieszanki  
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż określonego w 
pkt 6.5.4. Alternatywne zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia Io, równego 
stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, którego wartości podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3 Zagęszczenie i nośność podbudowy 

 
 

L.P. Zastosowanie Wtórny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 

[MPA] 

Zagęszczenie 
Is Io 

KR 1 
KR 2 

KR 3 
KR 4 

KR 5 
KR 6 

KR 1 
KR 2 

KR 3 
KR 4 

KR 5 
KR 6 

- 

1. Podbudowa 
dla KR 1 – KR 

6 

120 140 180 ≥0,98 ≥1,0 ≥1,03 ≤2,2 

Badanie należy wykonać po upływie 72h od momentu zakończenia zagęszczania 
 

7.3.6. Nośność podbudowy  

Nośność zagęszczonej warstwy mieszanki należy badać po upływie 3 dni od momentu jej zagęszczenia. 
Oznaczenia dokonać za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-
02205:1998 załącznik B. Wymagane wartości modułu E2 należy przyjmować wg tablicy nr 3. W przypadku nie 
uzyskania odpowiedniej nośności badania należy powtórzyć na drugi dzień lub później po wstępnym 
związaniu mieszanki.  
Częstotliwość badań modułu odkształcenia sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza niż 3 punkty 
badawcze na każde 2000 m2 powierzchni a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 

7.3.7. Grubość warstw podbudowy  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1cm. 
 

7.3.8. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
7.3.9. Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
powinny przekraczać:  
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.  
 
8. Obmiar robót 
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 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z mieszanki popiołowo - żużlowej. 
 
9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  Jeżeli wytrzymałość 
średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 
 
10. Podstawa płatności 
 Cena wykonania 1 m2 ) podbudowy  z mieszanki popiołowo - żużlowej obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek  na miejscu: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
 dostarczenie i rozścielenie mieszanki zgodnej z receptą laboratoryjną, 
 zagęszczenie warstwy, 
 pielęgnacja wykonanej warstwy 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 

11. DOKUMENTY POWOŁANE  

„Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych” WT-5 2010. Wymagania Techniczne 
GDDKiA Warszawa  
„Raport z badań wstępnych typu mieszanek związanych popiołami lotnymi na zgodność z normą PN-EN 
14227-3”  
PN-EN 14227-3:2007 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane 
popiołami lotnymi”  
PN-EN 14227-4:2005 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do 
mieszanek”  
PN-EN 13242:2002+A1:2007 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”  
PN-EN 933-1:2012 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania”  
PN-S-06103:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego”  
PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
Na podst.: D-04.07.01 

 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot Wytycznych 
Przedmiotem niniejszych Wytycznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25 o grubości układanej w jednej warstwie 
10,0 cm. 
2. MATERIAŁY 
Rodzaje oraz wymagania wobec materiałów stosowanych do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
podają tablice poniżej. 
2.1. Kruszywa 
- wg PN-EN 13043 (patrz tabl. 1.1), lub 
Tablica 1.1. Wymagania wobec kruszywa – wariant wg PN-EN 
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2.2. Asfalt 
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie podbudowy), należy stosować asfalt: 
- - wielorodzajowy MG 35/50 lub drogowy 35/50 
Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 2.1. Rozliczanie właściwości dostarczanych lepiszczy powinno 
odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 
 
 
 
 

Punkt normy  
PN-EN  
13043:2004 i  
WT Kruszywa  
MMA PU -2006  

 

Wymagania wobec 
kruszyw    

Wymagania wobec kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego)  
 Zawartość nadziarna  ≤ 10 % (m/m)  
 Zawartość podziarna  ≤ 20 % (m/m)  

4.1.4  Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż:  f2  

4.1.6  Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kat. nie wyższa niż:  SI30 (FI30)  

4.1.7  Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 
933-5; kategoria co najmniej:  

C90/1  

4.2.2  
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie 
wyższa niż:  

LA35  

4.2.7.1  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez 
producenta  

4.2.8  Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3  
deklarowana przez 
producenta  

4.2.9.1  Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie wyższa niż (jeśli 
nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie 
mrozoodporności wg p. 4.2.9.2) – dotyczy surowca skalnego  

Wcm0,5  

4.2.9.2  Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa niż:  F4  

4.2.12  "Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3  SBLA  

4.3.2 Właściwości chemiczne -uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 
deklarowany przez 
producenta 

4.3.3  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:  mLPC0,1  

4.3.4.1  
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem wg PN-EN 
1744-1 p.19.1  

wymagana odporność  

4.3.4.2  
Rozpad Żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 
1744-1 p.19.2  

wymagana odporność  

4.3.4.3  
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1p.19.3; 
kategoria nie wyższa:  

V6,5  

Wymagania wobec kruszywa drobnego (naturalnego i/lub sztucznego) oraz o ciągłym uziarnieniu (dotyczy piasku łamanego 0,063/2 
mm oraz mieszanki drobnej granulowanej 0,063/4 mm)  
 Zawartość nadziarna  ≤ 15% (m/m)  
4.1.4  Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:  f16  
4.1.5  Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od:  MBF10  
4.1.8  Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8; kategoria nie niższa niż:  Ecs30  

4.2.7.1  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez 
producenta  

4.3.3  Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:  mLPC0,1  
Wymagania wobec wypełniacza  

5.2.1  Uziarnienie wg PN-EN 933-10:  
zgodne z tablicą 24 PN-EN 
13043  

5.2.2  Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od:  MBF10  
5.3.1  Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa od:  1  

5.3.2  Gęstość ziaren wg EN 1097-7  
deklarowana przez 
producenta  

5.3.3.1  
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4: 
wymagana kategoria:  

V28/45  

5.3.3.2  Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria:  DR&B8/25  
5.4.1  Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż:  WS10  

5.4.3  
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; kategoria, co 
najmniej:  

CC70  

5.4.4  Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; kategoria:  KaNR  
5.5.2  "Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2  BNDeklarowana  
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Tablica 2.1. Wymagane właściwości asfaltu wielorodzajowego MG 35/50   
 
Właściwości Jednos

tka 
Metoda badania Wielorodzajow

y asfalt 
drogowy 35/50 

Penetracja w 25 oC 0,1 
mm 

PN-EN 1426 35÷50 

Temperatura mięknienia, nie mniej niż oC PN-EN 1427 57 
Temperatura  łamliwości, nie więcej niż oC PN-EN 12593 -15 
Indeks penetracji  pen/PiK , nie mniej niż - PN-EN 12591 0,4 
Zwartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 
Lepkość dynamiczna w 60oC, nie mniej niż Pa. s ASTM D 4402 

PN-EN 12596 
2000 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż  oC PN-EN 22592 240 
Gęstość w 25 oC g/cm3 PN-EN ISO 3838 1,0÷1,1 
Właściwości po starzeniu 
Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż %m/m PN-EN 12607-1 0,5 
Wzrost temperatury pięknienia po starzeniu, nie więcej 
niż 

oC PN-EN 1427 9 

Spadek penetracji po starzeniu, nie więcej niż % PN-EN 1426 40 
 
 
2.3 Środek adhezyjny  
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań 
laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania w celu poprawy przyczepności asfaltu do 
kruszywa. 
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, do których IBDiM wydał aktualną Aprobatę Techniczną 
Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien gwarantować poprawne jego wprowadzenie do lepiszcza 
asfaltowego Inspektor Nadzoru  powinien zaaprobować przedstawiony przez Wykonawcę sposób dozowania. 
 
2.4 Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy takie 
zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki BA, aby zapewnić nieprzerwaną prace 
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej 
 
2.5 Składowanie materiałów. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych wprzędzenia do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 
sterowane urządzenie grzewcze – olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika 
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny byś 
izolowane termicznie i być wyposażone w automatyczny system grzewczy  do utrzymania stałej temperatury z 
tolerancją ±5oC oraz w układ cyrkulacji asfaltu. Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych 
zbiorników pionowych, wyposażonych w elektryczny system grzewczy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno – 
asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do budowy realizowanej 
bez postoju sprzętu rozkładającego i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki mineralno – 
asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy 
poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ±2% 

- Rozkładarek do wbudowania i zagęszczenia mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w : 
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 Automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 
grubością; 

 Elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz ze 
sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań; 

 Urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki.  
- skrapiarek, 
- walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o szerokości 1m, 

ubijaków, płyt wibracyjnych 
- walców ogumionych ciężkich z centralna regulacją ciśnienia w oponach, 
- samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub izolowanymi 

termicznie (tzw. termosów). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi we własne urządzenie grzewcze. 
 
4.2. Transport mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Mieszankę mineralno -asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno asfaltowej nie powinien być większy jak 10% 
temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania 
temperatury wbudowania. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty.  
 Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej , 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/25  do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.1. 
 
Tablica 3.1 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej z betonu asfaltowego 0/25 
oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 
 

Wymiar oczek 
sit #, mm 

KR 3 

Mieszanka mineralna, mm 
 Przechodzi przez 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,5 
9,6 
8,0 
6,3 

100 
87-100 
76-100 
66-90 
57-81 
48-71 
42-65 
36-58 
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4,0 
2,0 

zawartość ziaren > 2,0) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 (lub 0,063) 

27-47 
19-35 

(65-81) 
12-24 
7-18 
6-15 
5-12 
5-11 

4-7 (3-6) 
Orientacyjna zawartość 

asfaltu w 
mieszance mineralno-

asfaltowej, % 
m/m (zalecenie do 

projektowania 
składu mma) 

3,8 - 4,7 
zawartość asfaltu powinna być 

skorygowana jeśli gęstość 
mieszanki mineralnej znajduje się 

poza zakresem 2,600-2,700 Mg/m3; 
należy stosować współczynnik 

korekcyjny α=2,65/ρmm 
 
 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.2  
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.2 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/25 oraz warstwy podbudowy 

Lp. 
  

Właściwości 
  

Wymagania   

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  16 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp 60o C, 
kN 

 112) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm 1,5 – 3,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 4,0 – 8,03) 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % ≤ 72 
6 Odporność na okleinowanie: PN-EN 12697-22(U) 

 Aparat mały met B4) 
 Warunki badania: temp 60OC 10 000 cykli, grubość 
płyty 100mm 
Prędkość przyrostu koleiny WTSAIR mm/1000 cykli 
Względna głębokość koleiny PRDAIR % 

  
 
 
 
≤ 0,3 
≤ 7,0 

7 Wodoodporność: wskaźnik wytrzymałości na 
rozciąganie pośrednie ITSR)4,5) wg. PN-EN 12697-12, % 

≤ 70 

8 Grubość warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej o 
uziarnieniu 0/25 mm 

10 

9 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0 
10 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 64, 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka w temp 145OC±5 
3)   zalecana wielkość 6,0% v/v 
4) oznaczenie na etapie projektowania recepty 
5) próba Marshalla zagęszczone 25 uderzeń 

 
 
Uwaga: w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 22 jest 
mniejsza niż 80% względnie gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg met Marshalla, a 
przechowywanych 48 godz. W wodzie o temp 60OC (a następnie wysuszonych) przekracza 10% do mieszanki 
mineralno – asfaltowej powinien być stosowany środek adhezyjny zwiększający przyczepność . bez ważnej 
Aprobaty Technicznej wydanej przez IBDiM środek nie może być stosowany.  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do 
masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna mieścić się w granicach  

- dla MG  35/50   od 170o C do 180o C, 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna mieścić się 
w granicach: 
MG  35/50   od 160o C do 175oC 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją asfaltową 
szybkorozpadową. Jeżeli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany, do skropienie 
powinna być zastosowana emulsja modyfikowana. Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być 
wyższa od 100 (0,1 mm) 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu ostatniej 
doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie mniej + 5°C. Nie 
dopuszcza się układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Do każdego badania składu 
mieszanki należy użyć próbkę o masie (w gramach) nie mniejszą, niż wynika to z iloczynu 100x (nominalny 
wymiar największego ziarna mieszanki min-asf.) 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 
gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale minimalnych i 
maksymalnych temperatur mieszanki zgodnie z p. 5.3. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania można 
też   ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 9 tablicy 3.2  
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka roboczego powinna 
być przesmarowana gorącym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach 
ulicznych należy przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą drogową styki krawężników,  
wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  
do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Podczas produkcji mieszanki w otaczarce, Wykonawca powinien pobierać próbki gorącej mieszanki i 
wykonywać badania kontrolne składu (uziarnienia i zawartości asfaltu). Częstość pobieranych próbek określa 
tablica 4.1. 
 
 
Tablica 4.1. Częstość pobierania próbek w zależności od wielkości produkcji 
 

 
 
 
 
 
Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego 
powinny mieścić się w granicach podanych w jednej z tablic spośród: 4.2 mieszanki. 
 
Tablica 4.2. Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego w zależności od liczby wyników [% m/m] – w ciągu drogi 
 

 
 
Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od liczby wyników. 
 
Jeżeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej mieści się w granicach tolerancji i wykracza poza 
krzywe graniczne z tablicy 3.1, nie stanowi to odstępstwa od wymagań dotyczących uziarnienia. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Częstość oraz zakres pozostałych badań i 
pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej i wykonywania nawierzchni podano w 
tablicy 4.4.  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstość badań  

Wielkość produkcji (całkowita w Jedna próbka (ekstrakcja) na każde: Uwagi 
ramach kontraktu).   
do 500 ton 250 ton lub jeden raz dziennie stosować tablicę 4.3. 

od 501 ton 1000 ton lub jeden raz dziennie stosować tablicę 4.2. 

L
p  

Składniki mieszanki mineralno- asfaltowej Liczba wyników  
2  3 do 4  5 do 8  9 do 19  20 

1  
Ziarna przechodzące przez sito o  
oczkach # (mm): 25,0 20,0; 16,0; 12,5; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  
±3,
0  

2  
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm): 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  
±3,
0  

3  
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 
0,075 (lub 0,063)  

±2,7  ±2,4  ±2,1  ±1,8  
±1,
5  

4  Asfalt  -0,1+0,45  -,1+0,40  -0,1+0,35  -0,1+0,30  -0,1 
+0,
25  
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KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW  

1.  Uziarnienie kruszywa, zawartość ziaren nieforemnych, 
zawartość zanieczyszczeń obcych, wskaźnik piaskowy  

Raz dziennie dla każdej frakcji  

2.  Uziarnienie i wilgotność wypełniacza  
Jedno badanie na 200 ton dostarczonego 
wypełniacza  

3.  Właściwości asfaltu -Penetracja w 25oC lub temperatura 
mięknienia wg. PiK (W przypadku rozbieżności należy 
postępować zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 
4259.)  

1 x na każde 200 ton dostawy  

4.  Badania cech kruszyw  Przed rozpoczęciem robót (do zatwierdzenia) i 
co najmniej 1 raz w roku (ważność badań 12 
miesięcy)  

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI  

5.  Temperatura składników  Dozór ciągły  

6.  Temperatura mieszanki  Każdy samochód przy załadunku i w czasie 
wbudowywania mieszanki  

7.  Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki  według tablicy 3.1  

8.  Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla  Jeden raz na każde do 500 ton produkcji 
dziennie, dwa razy przy produkcji dziennej 
powyżej 500 t  

KONTROLNE BADANIA WARSTWY  
9  Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna 

przestrzeń w warstwie:  
1x na 500 m ułożonej warstwy  

 
 
6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej. 
 
Kontrolne badanie składu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji wg procedury opisanej w Zeszycie 64 
IBDiM. Wyniki  
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 4.2   Dopuszcza się wykonanie 
badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.2.3. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstością podaną w tablicy 4.4.  należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i każdą 
frakcję grysów. Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do opracowania recepty powinny być 
uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym otaczarni. 
 
6.2.4. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki 
Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.6. Sprawdzenie wyglądu mieszanki 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, 
rozładunku i wbudowywania. 
 
6.2.7. Właściwości mieszanki (stabilność, odkształcenie oraz wolna przestrzeń) 
Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Gęstość strukturalną próbek 
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, należy określać metodą hydrostatyczną 
(opis metody podano w Zeszycie 64 wydanym w przez IBDiM bez użycia denaturatu). Stabilność i 
odkształcenie należy wykonać zgodnie z Zeszytem 64 wydanym przez IBDiM. 
Wyniki powinny być zgodne z lp.2, 3, 4 z tablicy 3.2  
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 
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6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 5.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi: 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej o 
5 cm. 
 
6.3.3. Równość podłużna 
W ciągu drogi należy wykonać pomiar planografem wg. BN-68/8931-04. Pomiar ciągły planografem 
interpretuje się nie rzadziej, niż co 10m. Wymagana równość podłużna określona przez wartości odchyleń 
równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość pomiędzy 
mierzoną powierzchnią a maksymalnym odchyleniem koła pomiarowego planografu. Wartości odchyleń, 
wyrażone w milimetrach, określa tablica 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4. Równość poprzeczna 
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie 
pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości 
oznacza największą odległość między łatą, a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, 
wyrażone w milimetrach, określa tablica 7.1 
 
Tablica 7.1. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej na odcinku w ciągu drogi 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 1 cm. 

Tablica 5.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni w ciągu drogi  
Lp.  Badana właściwość  Minimalna częstość badań  
1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km*  
2  Równość podłużna warstwy  dla każdego pasa ruchu pomiar planografem  
3  Równość poprzeczna warstwy  co 5 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20  
4  Spadki poprzeczne warstwy *)  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  
5  Rzędne wysokościowe warstwy  co 20m na prostych i co 10m na łukach,  
6  Ukształtowanie osi w planie *)  na osi i krawędziach jezdni  
7  Złącza poprzeczne i podłużne  cała długość złącza  
8  Krawędź, obramowanie warstwy  cała długość  
9  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

Tablica 6.1. Wymagania wobec równości podłużnej, wyrażone w mm -w ciągu drogi  
Droga  Element nawierzchni  100%  

w ciągu drogi  pasy ruchu zasadnicze,  
 
≤ 9,0 mm 

Droga  Element nawierzchni  100%  
w ciągu drogi  pasy ruchu zasadnicze,  ≤ 9 mm,0  
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Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją 5 cm. 
 
6.3.8. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się z tolerancją -0,5 cm do +1,0 cm w 
stosunku do grubości zaprojektowanej.  
 
6.3.9. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza 
powinny być równe i związane. 
 
6.3.10. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność 
obcięcia, 
pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową zalewą 
drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm. 
 
6.3.11. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się 
i spękań. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w p. 9 i 
10 tablicy 3.2   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru) na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru 
 
7.1.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
 
7.1.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.1.3 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru 
 
7.1.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
mieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej o określonej w 
punkcie 1.1 grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie wiążącej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót w skład którego wchodzi również 
warstwa podbudowy z BA 0/25 jest protokół odbioru ostatecznego całości robót objętych kontraktem, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, oryginały 
lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą 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 Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.4. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z BA 0/25, w szczególności zawiera: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi nawierzchni, która jest 
bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej asfaltem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek mineralno 
asfaltowych i zagęszczonej warstwy,  

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE 

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI 
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) 

Na podst.: D – 05.03.13  
SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wytycznych 
Przedmiotem niniejszych Wytycznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/11,  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kruszywa 
Należy stosować kruszywa zgodne z PN-EN13043 (tab 1.1 
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Punkt normy PN- 
EN 13043:2004 i           
WT Kruszywa MMA            
PU-2006 

Właściwości kruszywa 

Wymagania 
wobec 
kruszyw w 
zależności od 
kategorii 
ruchu KR3 

Wymagania wobec kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego) 
 Zawartość nadziarna ≤ 10% (m/m) 
 Zawartość podziarna ≤ 15% (m/m) 
4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

4.1.6 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyższa niż: 

SI25 (FI25) 

4.1.7 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie 
niższa niż: 

C100/0 */; 
C95/1 

4.2.2 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 
rozdział 5; kategoria co najmniej: 

LA20 

4.2.3 
Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8; kategoria nie 
niższa niż: 

PSVDeklarow
ana48 

4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana 
przez 
producenta 

4.2.8 Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: 
deklarowana 
przez 
producenta 

4.2.9.1 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6,załącznik B; kategoria nie wyższa niż: 
(jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest 
badanie mrozoodporności wg p. 4.2.9.2) – dotyczy surowca skalnego 

Wcm0.5a 

4.2.9.2 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, Załącznik B, w 1% NaCl; kategoria 
nie wyższa niż: 

FNaCl7 

4.2.12 "Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3: SBLA 

4.3.2 Skład chemiczny -uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: 
deklarowany 
przez 
producenta 

4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

4.3.4.1 
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
wg PN-EN 1744-1, punkt 19.1. 

wymagana 
odporność 

4.3.4.2 
Rozpad Żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg 
PN-EN 1744-1, punkt 19.2. 

wymagana 
odporność 

4.3.4.3 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1; 
p.19.3 kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

Wymagania wobec kruszywa drobnego (naturalnego i/lub sztucznego) oraz o ciągłym uziarnieniu (dotyczy 
piasku łamanego 0,063/2 mm oraz mieszanki drobnej granulowanej 0,063/4 mm) 
 Zawartość nadziarna ≤15 % (m/m) 
4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 
4.1.5 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9 ; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

4.1.8 
Kanciastość kruszywa wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa 
niż: 

Ecs30 

4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana 
przez 
producenta 

4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

Wymagania wobec wypełniacza 
Punkt normy PN-EN 
13043:2004 i WT 
Kruszywa MMA PU-
2006 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania 
wobec 
wypełniacza 
w zależności 
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od kategorii 
ruchu  KR3-
KR6 

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: 
zgodne z 
tablicą 24 PN-
EN 13043 

5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 
5.3.1 Zawartość wody wg EN 1097-5; nie więcej niż: 1 

5.3.2 Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-7: 
deklarowana 
przez 
producenta 

5.3.3.1 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 
1097-4; wymagana kategoria: 

V28/45 

5.3.3.2 
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana 
kategoria: 

DR&B8/25 

5.4.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie wyższa niż: WS10 
5.4.2 Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie wyższa niż: WS10 

5.4.3 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; 
kategoria, co najmniej : 

CC70 

5.4.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym: kategoria KaNR 

5.5.2 "Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2: 
BN 
Deklarowana 

 
2.2. Asfalt 
Do wytworzenia mieszanki mastyksowo-grysowej SMA do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt: 
- modyfikowany polimerami DE 80B, lub 
Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 2.1. Rozliczanie właściwości dostarczanych lepiszczy powinno 
odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 
 
Tablica 2.1. Wymagane właściwości asfaltu DE 80B 
 
Lp.  Właściwości  wymagania  Badania wg  
1.  Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm  50 -75  Zgodnie z TWT –

PAD-2003 
Polimeroasfalty  
Drogowe  

2.  Temperatura mięknienia, oC nie mniej niż  53  
3.  Temperatura łamliwości, oC, nie więcej niż  -13  
4.  Ciągliwość w temperaturze:  

-15oC,  
-25oC cm, nie mniej niż  

80  
- 

5.  Gęstość w temperaturze 25oC, g/cm3  1,0 -1,1  

6.  Temperatura zapłonu, oC, nie mniej niż  200  

7.  Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż  50  

8.  Stabilność Różnica temperatury mięknienia oC nie więcej niż Różnica 
penetracji w 25oC 0,1 mm nie więcej niż  2,0 5  

Właściwości po starzeniu  

9.  Względna zmiana masy, % m/m, nie więcej niŜ  1,0  Zgodnie z TWT –
PAD-2003 
Polimeroasfalty 
Drogowe  

10.  Zmiana temperatury mięknienia -wzrost, oC, nie więcej niż -spadek, oC, 
nie więcej niż  6,5 2,0  

11.  Zmiana penetracji w 25oC -spadek, %, nie więcej niż -wzrost, %, nie 
więcej niż  40 10  

12.  Ciągliwość w temperaturze: -15oC, -25oC, nie mniej niż  
50 - 

13.  Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż  50  

 
 
2.3. Środek adhezyjny 
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Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań 
laboratoryjnych 
uzasadniających konieczność jego stosowania w celu poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa. Należy 
stosować jedynie tylko te środki adhezyjne, do których Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał aktualną 
Aprobatę Techniczną. 
Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien gwarantować poprawne jego wprowadzenie do lepiszcza 
asfaltowego. 
Inspektor Nadzoru  powinien zaaprobować przedstawiony przez Wykonawcę sposób dozowania. 
 
2.4. Samoprzylepna taśma asfaltowo-polimerowa 
Do łączenia poprzecznych działek roboczych oraz łączenia warstwy z elementami wyposażenia drogi (np. 
krawężniki, 
wpusty, studzienki itp.) należy stosować samoprzylepną taśmę asfaltowo-polimerową o szerokości 4 cm do 
której Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów wydał aktualną Aprobatę Techniczną. 
 
2.5. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy takie 
zorganizowanie 
dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki SMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie 
wykonywania 
dziennej działki roboczej. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem 
z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają 
możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie sterowane 
urządzenia grzewcze 
- olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik 
roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny być izolowane termicznie i być 
wyposażone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5 oC 
oraz w układ cyrkulacji asfaltu. Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników 
pionowych, wyposażonych w elektryczny system grzewczy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno – 
asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do budowy realizowanej bez 
postoju sprzętu rozkładającego i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki mineralno – asfaltowej 
powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych 
składników zarobu) nie powinny być większe od ±2% 
Rozkładarek do wbudowania i zagęszczenia mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności skorelowanej z 
wydajnością otaczarki, wyposażonych w : 
Automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością; 
Elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz ze sprawną 
regulacją częstotliwości i amplitudy drgań; 
Urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki.  
skrapiarek, 
walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o szerokości 1m, ubijaków, płyt 
wibracyjnych 
walców ogumionych ciężkich z centralna regulacją ciśnienia w oponach, 
samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub izolowanymi 
termicznie (tzw. termosów). 
 4. TRANSPORT 
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4.1. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi we własne urządzenie grzewcze. 
 
4.2. Transport mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Mieszankę mineralno -asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno asfaltowej nie powinien być większy jak 10% 
temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania 
temperatury wbudowania. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty.  
 Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej , 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki mineralnej, 
doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11 mm do 
warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w 
tablicy 3.1 
 
Tablica 3.1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy z mieszanki SMA 
0/11 mm oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

Wymiar oczek sit # , mm 
Kategoria ruchu KR3 
Mieszanka mineralna, mm 

Przechodzi przez: 
16,0 
11,2 
8,0 
5,0 
2,0 
(zawartość ziarn > 2,0) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 (lub 0,063) 

 
100 
90-100 
45-60 
30-40 
20-25 
(75-80) 
12-21 
10-20 
10-19 
9-18 
9-17 
8-13 (7-12) 

Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, %, 
m/m (zalecenie do projektowania 
składu mma) 

≥6,5 zawartość asfaltu powinna być 
skorygowana jeśli gęstość mieszanki 
mineralnej znajduje się poza zakresem 
2,600-2,700 Mg/m3; należy stosować 
współczynnik korekcyjny α=2,65/ρmm 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.2. Wykonana warstwa z mieszanki 
mastyksowo grysowej SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicach 3.2. Lp. 4-6. 
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Tablica 3.2. Wymagania wobec projektowanej mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/11 oraz warstwy 
ścieralnej 
stosowanej w ciągu drogi 
 
 

Lp.  Właściwości  
Wymaga
nie  

1.  Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  
3,0 – 
4,02 , 3)  

2.  Odporność na koleinowanie wg. PN-EN 12697-22(U)  
aparat mały met. B4)  
warunki badania: temperatura 60°C 10 000 cykli, grubość płyty 60 mm prędkość 
przyrostu koleiny, WTSAIR mm/1000 cykli  
względna głębokość koleiny, PRDAIR %  

≤0,3  
≤5,0  

3.  Wodoodporność: wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie (ITSR)4,5) wg. PN-EN 
12697-12, %  

≥90  

4.  Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziamieniu: 0/11 mm, cm  4,0  
5.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥97,0  
6.  Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  3,0 -6,0  
l) oznaczony wg wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 64, wyłącznie na etapie projektowania recepty  
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka w temp (145oC± 5)  
3) zalecana wielkość 3,5% v/v  
4) Oznaczenie na etapie projektowania recepty  
5) próbki Marshalla zagęszczane 25 uderzeń/stronę  
 
Uwaga: W przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 22, jest 
mniejsza 
niż 80%, względnie gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg. met. Marshalla, a przechowywanych 48 
godz. W wodzie o temp. 60ºC ( a następnie wysuszonych) przekracza 10%, do mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinien być stosowany środek adhezyjny zwiększający przyczepność. Bez ważnej Aprobaty Technicznej 
wydanej przez IBDiM środek nie może być zastosowany. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 
prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ± 2% w stosunku do 
masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą 
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od 
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna mieścić 
się w granicach: 
- DE 80B od 160oC do 180oC. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna mieścić się 
w granicach: 
- DE 80B od 160oC do 175oC. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA stanowi warstwa wiążąca 
z BA, która 
powinna być wyprofilowana, równa i bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
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Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione szybkorozpadową 
emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami. Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być 
wyższa od 100 [0,1 mm]. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA może być układana, gdy temperatura powietrza 
w ciągu ostatniej doby była nie niższa od + 5°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie 
mniej + 10°C (temperatura powierzchni podłoża nie mniej niż 5ºC). Nie dopuszcza się układania warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. W przypadku, gdy jest 
możliwość podgrzania podłoża, np. promiennikami podczerwieni, temperatura w czasie robót może być nisza 
niż podano powyżej. 
 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Do każdego badania składu 
mieszanki należy użyć, próbkę o masie (w gramach) nie mniejszą, niż wynika to z iloczynu 100x (nominalny 
wymiar największego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej). 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 
gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 
Jeżeli konieczne będzie posypywanie gorącej warstwy nawierzchni drobnym kruszywem (patrz p.5.8) to do 
rozsypywania tego kruszywa należy użyć odpowiednich rozsypywarek gwarantujących równomierne 
rozsypywanie kruszywa w wymaganej ilości. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach podanych w p. 5.3. 
Faktyczną, 
wymaganą temperaturę zagęszczania można też ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego. Zagęszczanie 
mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6 tablicy 3.2  
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
poprzeczne, 
wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź 
poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka powinna być oklejona taśmą polimerowo-
asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą polimerowo-asfaltową styki krawężników, 
wpustów itp. z wbudowywaną 
warstwą. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru  do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
 Podczas produkcji mieszanki w otaczarce, Wykonawca powinien pobierać próbki gorącej mieszanki i 
wykonywać badania kontrolne składu (uziarnienia i zawartości asfaltu). Częstość pobieranych próbek określa 
tablica 4.1. 
   
Tablica 4.1 Częstość pobierania próbek w zależności od wielkości produkcji 
 

Wielkość produkcji (całkowita w  
ramach kontraktu).  

Jedna próbka (ekstrakcja) na 
każde:  

Uwagi  

do 500 ton  250 ton lub jeden raz dziennie  stosować tablicę 4.2.  
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od 501 ton  1000 ton lub jeden raz dziennie  
 
Tablica 4.2 Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego w zależności od liczby wyników [% m/m] 

 
Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od liczby wyników. 
 
Jeżeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej mieści się w granicach tolerancji i wykracza poza 
krzywe graniczne z tablicy 3.1, nie stanowi to odstępstwa od wymagań dotyczących uziarnienia. Nie dopuszcza 
się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Częstość oraz zakres pozostałych badań i pomiarów w czasie 
wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej i wykonywania nawierzchni podano w tablicy 4.5.  
 
Tablica 4.5. Częstość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki i układania nawierzchni - 
w ciągu 
drogi 
 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstość badań 
KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW 

1. 
Uziarnienie kruszywa, zawartość ziaren 
nieforemnych, zawartość zanieczyszczeń obcych, 
wskaźnik piaskowy 

Raz dziennie dla każdej frakcji 

2. Uziarnienie i wilgotność wypełniacza 
Jedno badanie na 200 ton dostarczonego 
wypełniacza 

3. 

Właściwości asfaltu 
-Penetracja w 25oC lub temperatura mięknienia 
wg. PiK (W przypadku rozbieżności należy 
postępować zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 
4259.) 

1 x na każde 200 ton dostawy 

4. Badania cech kruszyw 
Przed rozpoczęciem robót (do zatwierdzenia) i 
co najmniej 1 raz w roku (ważność badań 12 
miesięcy) 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI 
5. Temperatura składników Dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 
wbudowywania mieszanki 

7. Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki według tablicy 3.1 

8. Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla 
Jeden raz na każde do 500 ton produkcji 
dziennie, dwa razy przy produkcji dziennej 
powyżej 500 t 

KONTROLNE BADANIA WARSTWY 
9 Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, 1x na 500 m ułożonej warstwy 
 
 
6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej. 

Lp  
Składniki  mieszanki mineralno- 
asfaltowej  

Liczba wyników  
2  3 do 4  5 do 8  9 do 19  ≥20  

1  
Ziarna przechodzące przez sito o  oczkach 
# (mm): 16,0; 11,2; 8,0; 5,0; 2,0  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  ±3,0  

2  
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
(mm): 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  ±3,0  

3  
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
(mm) 0,075 (lub 0,063)  

±2,7  ±2,4  ±2,1  ±1,8  ±1,5  

4  Asfalt  -0,1 +0,45  -
0,1+0,
40  

-
0,1+0,
35  

-0,1 
+0,30  

-0,1 +0,25  
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Kontrolne badanie składu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji wg procedury opisanej w Zeszycie 64 
IBDiM. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 4.2 lub 4.3 lub 4.4. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.2.3. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstością podaną w tablicy 4.5. lub 4.6. lub 4.7. należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 
drobnego i 
każda frakcję grysów. Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do opracowania recepty powinny 
być uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym otaczarni. 
 
6.2.4. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki 
Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.6. Sprawdzenie wyglądu mieszanki 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, 
rozładunku i wbudowywania. 
 
6.2.7. Właściwości mieszanki (wolna przestrzeń) 
Należy określać wolną przestrzeń w próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Gęstość strukturalną próbek 
Marshalla 
wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, należy określać metodą hydrostatyczną (opis 
metody podano w Zeszycie 64 wydanym w przez IBDiM bez użycia denaturatu). Wyniki powinny być zgodne z l 
p.1. z tablicy 3.2 lub 3.3. lub 3.4. – odpowiednio do miejsca stosowania 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 
 
6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicach 5.1 
 

 
 
Uwagi: 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków 
poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej o 
5 cm. 
 

Lp. Badana właściwość Minimalna częstość badań 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km* 

2 Równość podłużna warstwy 
dla każdego pasa ruchu pomiar profilografem lub 
planografem* 

3 Równość poprzeczna warstwy co 5 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20 
4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy co 20 m na prostych i co 10m na łukach, 
6 Ukształtowanie osi w planie *) na osi i krawędziach jezdni 
7 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena ciągła 
10 Właściwości przeciwpoślizgowe Pomiar ciągły 
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6.3.3. Równość podłużna 
Do odbioru, równość podłużną warstwy należy mierzyć aparatem określającym wskaźnik IRI. Wymagana 
równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 
100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tablica Nr 6.1. 
 
Tablica 6.1. Wymagania wobec równości podłużnej - w ciągu drogi 
 
 

 
 
 
Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą 
wartości średniej i 
odchylenia standardowego <IRI>+S nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości 
badanego odcinka. 
 
6.3.4. Równość poprzeczna 
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana równość 
poprzeczna 
jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza 
największą odległość między łatą, 
a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach, określają tablice 7.1 
 
Tablica 7.1. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm na odcinku w ciągu drogi 
 
 
 
 
 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
 
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją±1 cm. Wymaga 
się aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją 5 cm. 
 
6.3.8. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się z tolerancją -0,5 cm do +1,0 cm w 
stosunku 
do grubości zaprojektowanej. 
 
6.3.9. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza 
powinny być 
równe i związane. 

Droga  Element nawierzchni  50%  80%  100%  

w ciągu drogi  pasy ruchu zasadnicze,  
≤ 1,2  ≤ 2,0  ≤ 3,3  

pomiary równości planografem wyrażone w mm  
Droga  Element nawierzchni  100%  

w ciągu drogi (lub  
na odcinku próbnym)  

pasy ruchu zasadnicze,  
≤ 4,0  

Droga Element nawierzchni 100% 
w ciągu drogi pasy ruchu zasadnicze, ≤ 4,0 
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6.3.10. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność 
obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową zalewą 
drogową. Grubość 
warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm. 
 
6.3.11. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się 
i spękań. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w p. 5 i 6 tablicy 
3.2 lub 3.3. 
albo 3.4. –odpowiednio do miejsca zastosowania. 
6.3.12. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych warstwy 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar 
wykonuje się przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 100 % poślizgu 
opony Barum Brawura rozmiaru 185/70 R14. Przy braku takiej opony, może być zastosowana inna opona, o ile 
ustalono miarodajny współczynnik przeliczania wartości uzyskanych taką oponą w stosunku do ww. opony 
Barum Brawura 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za 
miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: 
E(μ) –D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. Graniczne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 
nawierzchni wymagane w okresie do dwóch miesięcy od wykonania warstwy określają tablice 8.1-8.3 w 
zależności od miejsca zastosowania. 
 
Tablica 8.1. Graniczne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przy odbiorze nawierzchni - w 
ciągu drogi 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on 
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru 
 
7.1.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony względem 
nawierzchni 
60 km/h 

GP, G, Z Pasy ruchu zasadnicze i dodatkowe 0,42 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.1.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.1.3 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru 
 
7.1.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej o określonej w punkcie 
1.1 grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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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 stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót, w skład którego wchodzi również 
warstwa ścieralna z SMA 0/11, jest protokół odbioru ostatecznego całości robót objętych kontraktem, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, oryginały 
lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą 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 Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
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na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.4. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z SMA 0/11 , w szczególności zawiera: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie polimeroasfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- posypanie drobnym kruszywem i jego przywałowanie, 
- zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi nawierzchni, która jest 
bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej polimeroasfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek mineralno 
asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych WT. 

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA 
Na podst.: D – 05.03.05 

SPIS TREŚCI 
  

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania  i odbioru warstwy wiążącej z betonu BA 0/16 oraz warstwy ścieralnej z betonu BA0/11.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kruszywa 
Należy stosować kruszywa zgodne z PN-EN13043 (tab 1.1 

Punkt normy PN-EN i dok. 
Aplikacyjnego tej normy 

Właściwości kruszywa 

Wymagania 
wobec kruszyw 

dla kat ruchu 
KR 3 

Wymagania wobec kruszywa grubego  (naturalnego i/lub  sztucznego) 
 Zawartość nadziarna ≤ 10% (m/m) 
 Zawartość podziarna ≤ 15% (m/m) 

4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż ƒ2 

4.1.6 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, 

kategoria nie wyższa niż 
SI25(FI25) 

4.1.7 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 

łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kategoria 
nie niższa niż 

C95/I 

4.2.2 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 

1097-2 rozdział 5, kategoria o najmniej 
LA25 

4.2.7.1 Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8, lub 9 
Deklarowana 

przez 
producenta 

4.2.8 Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 
Deklarowana 

przez 
producenta 

4.2.9.1 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 zał B, kategoria nie wyższa 
niż: 

(jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny 
przydatności jest badanie mrozochronności wg 4.2.9.2) – 

dotyczy surowca skalnego 

Wcm0,5 

4.2.9.2 Mrozochronność wg PN-EN 1367-3 F1 
4.2.12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 932-3 SBLA 

4.3.2 
Skład chemiczny uproszczony opis petrograficzny wg PN-En 

932-3 

Deklarowany 
przez 

producenta 

4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-En 1744-1 p. 14.2, 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

4.3.4.1 
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 
Wymagana 
odporność 

4.3.4.2 
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wf PN-EN 1744-1 p. 19-2 
Wymagana 
odporność 

4.3.4.3 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 p 19.3, kategoria nie wyższa niż: 
V3,5 

Wymagania wobec kruszywa drobnego naturalnego i/lub sztucznego oraz o ciągłym uziarnieniu (dotyczy 
piaski łamanego 0,063/2 mmi mieszanki drobnej granulowanej 0,063/4mm) 

 Zawartość nadziarna ≤15%(m/m) 

4.1.4 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1,  w kruszywie drobnym, 

kategoria nie wyższa niż: 
ƒ16 
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4.1.5 Jakość pyłów  wg PN-EN 933-9 kategoria nie wyższa od MBF10 

4.1.8 
Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdz 8, 

kategoria nie niższa niż 
ECS30 

4.2.7.1 Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 
Deklarowana 

przez 
producenta 

4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-En 1744-1 p. 14.2, 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Wymagania wobec wypełniacza 

5.2.1 Uziarnieni wg PN-EN 933-10 
Zgodne z tabl. 

24 PN EN 
13043 

5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż MBF10 
5.3.1 Zawartość wody  wg PN-EN 1097-5 nie więcej niż % (m/m) 1 

5.3.2 Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-7 
Deklarowana 

przez 
producenta 

5.3.3.1 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 
V25/45 

5.3.3.2 
Przyrost temperatury pięknienia wg PN-EN 13179-1 

wymagana kategoria 
Δ R&B 8/25 

5.4.1 
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1 kategoria nie 

wyższa niż 
WS10 

5.4.3 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-

21 kategoria co najmniej 
CC70 

5.4.4 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym 

kategoria 
KaNR 

5.5.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana 
 
2.2. Asfalt 
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiążącej należy stosować:\- asfalt wielorodzajowy MG 35/50   
 Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 2.1. rozliczanie właściwości dostarczanych lepiszczy powinno 
odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259 
 
Tabl. 2.1 wymagane właściwości asfaltu wielorodzajowego MG 35/50 
Właściwości Jednostka Metoda badania Wielorodzajow

y asfalt 
drogowy 
35/50 

Penetracja w 25 oC 0,1 mm PN-EN 1426 35÷50 
Temperatura mięknienia, nie mniej niż oC PN-EN 1427 57 
Temperatura  łamliwości, nie więcej niż oC PN-EN 12593 -15 
Indeks penetracji  pen/PiK , nie mniej niż - PN-EN 12591 0,4 
Zwartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 
Lepkość dynamiczna w 60oC, nie mniej niż Pa. s ASTM D 4402 

PN-EN 12596 
2000 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż  oC PN-EN 22592 240 
Gęstość w 25 oC g/cm3 PN-EN ISO 3838 1,0÷1,1 
Właściwości po starzeniu 
Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż %m/m PN-EN 12607-1 0,5 
Wzrost temperatury pięknienia po starzeniu, nie więcej niż oC PN-EN 1427 9 
Spadek penetracji po starzeniu, nie więcej niż % PN-EN 1426 40 
 
2.3 Środek adhezyjny  
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań 
laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania w celu poprawy przyczepności asfaltu do 
kruszywa. 
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, do których IBDiM wydał aktualną Aprobatę Techniczną 
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Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien gwarantować poprawne jego wprowadzenie do lepiszcza 
asfaltowego Inspektor Nadzoru  powinien zaaprobować przedstawiony przez Wykonawcę sposób dozowania. 
 
2.4 Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy takie 
zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki BA, aby zapewnić nieprzerwaną prace 
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej 
 
2.5 Składowanie materiałów. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych wprzędzenia do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 
sterowane urządzenie grzewcze – olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika 
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny byś 
izolowane termicznie i być wyposażone w automatyczny system grzewczy  do utrzymania stałej temperatury z 
tolerancją ±5oC oraz w układ cyrkulacji asfaltu. Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych 
zbiorników pionowych, wyposażonych w elektryczny system grzewczy. 
   
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno – 
asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do budowy realizowanej 
bez postoju sprzętu rozkładającego i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki mineralno – 
asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy 
poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ±2% 

- Rozkładarek do wbudowania i zagęszczenia mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w : 

Automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 
grubością; 
Elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz ze 
sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań; 
Urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki.  

- skrapiarek, 
- walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o szerokości 1m, 

ubijaków, płyt wibracyjnych 
- walców ogumionych ciężkich z centralna regulacją ciśnienia w oponach, 
- samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub izolowanymi 

termicznie (tzw. termosów). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi we własne urządzenie grzewcze. 
 
 
4.2. Transport mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Mieszankę mineralno -asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
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W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno asfaltowej nie powinien być większy jak 10% 
temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania 
temperatury wbudowania. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty.  
 Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej , 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/20  do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.1. 
 
Tablica 3.1 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej z betonu asfaltowego 0/20 
oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
  

 Wymiar oczek  
sit #, mm 

 KR 3  

Mieszanka mineralna, 
mm 
   

 Przechodzi przez 

25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
(Zawartość ziarn > 2,00) 
 0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075(lub 0,063) 

 100 
87-100 
77-100 
66-90 
56-81 
50-75 
45-67 
36-55 
25-41 
(59-75) 
16-30 
9-22 
7-19 
5-15 
5-14 
4-7 (3-6) 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA, % m/m 

 4,4÷5,5  
Zawartość asfaltu 
powinna być 
skorygowana jeżeli 
gęstość mieszanki 
mineralnej znajduje się 
poza zakresem 2,600 – 
2,700 Mg/m3 należy 
stosować współczynnik 
korekcyjny ά=2,65/pmm 

  
  
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.2  
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.2 
 
  
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości Wymagania   
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1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  16 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp 60o C, kN  112) 
3 Odkształcenie próbek jw., mm 1,5 – 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 4,0 – 8,03) 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % ≤ 75 
6 Odporność na okleinowanie: 

 Aparat mały met B4) 
 Warunki badania: temp 60OC 10 000 cykli, grubość płyty 80mm 
Prędkość przyrostu koleiny WTSAIR mm/1000 cykli 
Względna głębokość koleiny PRDAIR % 

  
 
 
≤ 0,1 
≤ 3,0 

7 Wodoodporność: wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie 
pośrednie (ITSR)4,5) wg PN-EN 12697 

≤ 8,0 

8 Grubość warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej o 
uziarnieniu 0/20 mm 

6- 8 

9 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0 
10 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 64, dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka w temp 145OC±5 
3)   zalecana wielkość 6,0% v/v 
4) oznaczenie na etapie projektowania recepty 
5) próba Marshalla zagęszczone 25 uderzeń 

  
Uwaga: w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 22 jest 
mniejsza niż 80% względnie gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg met Marshalla, a 
przechowywanych 48 godz. W wodzie o temp 60OC (a następnie wysuszonych) przekracza 10% do mieszanki 
mineralno – asfaltowej powinien być stosowany środek adhezyjny zwiększający przyczepność . bez ważnej 
Aprobaty Technicznej wydanej przez IBDiM środek nie może być stosowany.  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do 
masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

dla MG  35/50  od 180o C do 190o C, 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

MG  35/50   od 165o C do 180o C, 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją asfaltową 
szybkorozpadową. Jeżeli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany, do skropienie 
powinna być zastosowana emulsja modyfikowana. Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być 
wyższa od 100 (0,1 mm) 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu ostatniej 
doby była nie niższa od +5o C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie mniej niż+10OC 
(temp. Powierzchni podłoża nie mniej niż +5OC)   Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. W przypadku kiedy jest możliwość 
podgrzania podłoża np. promiennikami podczerwieni, temperatura w czasie robót może być niższa niż podano 
powyżej. 
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5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Do każdego badania składu 
mieszanki należy użyć próbkę o masie (w gramach) nie mniejszą, niż wynika to z iloczynu 100x (nominalny 
wymiar największego ziarna mieszanki min-asf.) 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 
gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale minimalnych i 
maksymalnych temperatur mieszanki zgodnie z p. 5.3. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania można 
też   ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 9 tablicy 3.2  
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka roboczego powinna 
być przesmarowana gorącym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach 
ulicznych należy przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą drogową styki krawężników,  
wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  
do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Podczas produkcji mieszanki w otaczarce, Wykonawca powinien pobierać próbki gorącej mieszanki i 
wykonywać badania kontrolne składu (uziarnienia i zawartości asfaltu). Częstość pobieranych próbek określa 
tablica 4.1. 
 
Tablica 4.1. Częstość pobierania próbek w zależności od wielkości produkcji 
 

 
 
 
 
 
Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego 
powinny mieścić się w granicach podanych w jednej z tablic spośród: 4.2 mieszanki. 
 
Tablica 4.2. Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego w zależności od liczby wyników [% m/m] – w ciągu drogi 

Wielkość produkcji (całkowita w Jedna próbka (ekstrakcja) na każde: Uwagi 
ramach kontraktu).   

do 500 ton 250 ton lub jeden raz dziennie stosować tablicę 4.3. 

od 501 ton 1000 ton lub jeden raz dziennie stosować tablicę 4.2. 
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Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od liczby wyników. 
 
Jeżeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej mieści się w granicach tolerancji i wykracza poza 
krzywe graniczne z tablicy 3.1, nie stanowi to odstępstwa od wymagań dotyczących uziarnienia. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Częstość oraz zakres pozostałych badań i 
pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej i wykonywania nawierzchni podano w 
tablicy 4.4.  
 
Tablica 4.4. Częstość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki i układania nawierzchni - 
w ciągu drogi 
 
 
 
 
 
6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej. 
 
Kontrolne badanie składu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji wg procedury opisanej w Zeszycie 64 
IBDiM. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 4.2   Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.2.3. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstością podaną w tablicy 4.4.  należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i każdą 
frakcję grysów. Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do opracowania recepty powinny być 
uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym otaczarni. 
 
6.2.4. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki 
Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.2.6. Sprawdzenie wyglądu mieszanki 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, 
rozładunku i wbudowywania. 
 
6.2.7. Właściwości mieszanki (stabilność, odkształcenie oraz wolna przestrzeń) 
Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Gęstość strukturalną próbek 
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, należy określać metodą hydrostatyczną 

Lp  
Składniki 
asfaltowej  

mieszan
ki  

mineralno- Liczba wyników  
2  3 do 4  5 do 8  9 do 19   

1  
Ziarna przechodzące przez sito o  
oczkach # (mm): 25,0 20,0; 16,0; 12,5;  
9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  ±3,0  

2  
Ziarna przechodzące przez sito o  
oczkach # (mm): 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15  

±6,0  ±5,0  ±4,0  ±3,0  ±3,0  

3  
Ziarna przechodzące przez sito o  
oczkach # (mm) 0,075 (lub 0,063)  

±2,7  ±2,4  ±2,1  ±1,8  ±1,5  

4  Asfalt  -,1+0,45  -0,1+0,40  -
0,1+0,35  

-
0,1+0,30  

-
0,1+0,25  
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(opis metody podano w Zeszycie 64 wydanym w przez IBDiM bez użycia denaturatu). Stabilność i 
odkształcenie należy wykonać zgodnie z Zeszytem 64 wydanym przez IBDiM. 
Wyniki powinny być zgodne z lp.2, 3, 4 z tablicy 3.2  
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 
 
6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 5.1 
 
 
 

Uwagi: 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa 
od niej o 5 cm. 
 
6.3.3. Równość podłużna 
W ciągu drogi. 
W ciągu drogi należy wykonać pomiar planografem wg. BN-68/8931-04. Pomiar ciągły planografem 
interpretuje się nie rzadziej, niż co 10m. Wymagana równość podłużna określona przez wartości odchyleń 
równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość pomiędzy 
mierzoną powierzchnią a maksymalnym odchyleniem koła pomiarowego planografu. Wartości odchyleń, 
wyrażone w milimetrach, określa tablica 6.1. 
 

 
 
 
 
 
 

6.3.4. Równość poprzeczna 
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie 
pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości 
oznacza największą odległość między łatą, a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, 
wyrażone w milimetrach, określa tablica 7.1 
 
Tablica 7.1. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej na odcinku w ciągu drogi 
 
 
 
 
 
 

Tablica 5.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni w ciągu drogi  
Lp.  Badana właściwość  Minimalna częstość badań  
1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km*  
2  Równość podłużna warstwy  dla każdego pasa ruchu pomiar planografem  
3  Równość poprzeczna warstwy  co 5 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20  
4  Spadki poprzeczne warstwy *)  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

5  
Rzędne wysokościowe 
warstwy  

co 20m na prostych i co 10m na łukach,  

6  Ukształtowanie osi w planie *)  na osi i krawędziach jezdni  
7  Złącza poprzeczne i podłużne  cała długość złącza  

8  
Krawędź, obramowanie 
warstwy  

cała długość  

9  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

Tablica 6.1. Wymagania wobec równości podłużnej, wyrażone w mm -w ciągu 
drogi  
Droga  Element nawierzchni  100%  

w ciągu drogi  pasy ruchu zasadnicze,  
 
≤ 6,0  

Droga  Element nawierzchni  100%  
w ciągu drogi  

pasy ruchu zasadnicze,  
≤ 6,0  
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6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 1 cm. 
Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją 5 cm. 
 
6.3.8. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się z tolerancją -0,5 cm do +1,0 cm w 
stosunku do grubości zaprojektowanej.  
 
6.3.9. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza 
powinny być równe i związane. 
 
6.3.10. Krawędź, obramowanie warstwy. Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni 
powinna wystawać od 3 mm do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być 
wyprofilowana  i w miejscach, gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak 
użyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową zalewą drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna 
być mniejsza od 2 mm. 
 
 
 
6.3.11. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się 
i spękań. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w p. 9 i 
10 tablicy 3.2   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru) na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru 
 
7.1.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
 
7.1.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.1.3 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru 
 
7.1.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
mieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej o określonej w punkcie 
1.1 grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
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poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie wiążącej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót w skład którego wchodzi również 
warstwa wiążąca z BA 0/20 jest protokół odbioru ostatecznego całości robót objętych kontraktem, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, oryginały 
lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą 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 Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.4. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z BA 0/20, w szczególności zawiera: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi nawierzchni, która jest 
bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej asfaltem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek mineralno 
asfaltowych i zagęszczonej warstwy,  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej zatok autobusowych przy drodze . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 

wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]  

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 

fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne 

i wytrzymałościowe 

Klasa Badania 

według   I II 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 
160 120 

PN-B-04110 

[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     

w centymetrach, nie więcej niż 
0,2 0,4 

PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 

liczba uderzeń, nie mniej niż 
12 8 

PN-B-04115 

[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada 

się  

całkowita PN-B-04102 [2] 

   

2.3. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.4. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 

 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-

piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 

 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie 

może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej 

powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

31. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

       betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

       ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

       wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

 Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię 

środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 

powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny 

być podawane i odbierane ręcznie. 

 Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 

 Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podbudowy 

 Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 

    D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki: 

       podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 

 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a 

wytrzymałość na ściskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

 Kostkę można układać w różne desenie: 

       deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

 Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 

różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga 

przycinania kostek przy krawężnikach. 

 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny 

się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

 Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w 

odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności 

podłoża. 

  

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 

temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0

o
C lub niższej. Jeżeli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 

zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na 

podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. 



 88 

b)    Kostkę na podsypce piskowej-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 

ubijać dwukrotnie. 

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety. 

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 

poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast 

drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 

działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 

umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na 

podsypce cementowo-żwirowej 

 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 

wymagań: 

       piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

       cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

       wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

       przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 

       głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

       zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

 Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

       masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 

       spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 

cm, 

       bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180
o
C, 

       masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na 

polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej 

doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po 

upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 

piasku i można oddać do ruchu. 

 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 

bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać 

natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać 

za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Równość 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [18]. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w 

tablicy 5. 

  

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 

określone „Wymagania ogólne”   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

       oznakowanie robót, 

       dostarczenie materiałów, 

       wykonanie podsypki, 

       ułożenie i ubicie kostki, 

       wypełnienie spoin, 

       pielęgnację nawierzchni, 

       przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OZNAKOWANIE  POZIOME 
NA PODST. D - 07.01.01 

SPIS TREŚCI 
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1. WSTĘP 

2. materiały 
3. sprzęt 

4. transport 
5. wykonanie robót 

6. kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. odbiór robót 

9. podstawa płatności 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania poziomego . 

1.2. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 
2. Materiały 

Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był 
umieszczony trwały napis zawierający: 
       nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
       masę brutto i netto, 
       numer partii i datę produkcji, 
       informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
       ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do znakowania grubowarstwowego 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze 
sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. 
Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. 
 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 warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu 
ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 

file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l
file:///F:/drogowe%20roboty%20inwestycyjneostUrz_bezp_ruchu%22%20l


 91 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla: 
a) a)     farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) b)    farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
c) c)     pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

3. Sprzęt 

Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
       szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 
       sprężarek, 
       malowarek, 
       układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
4. Transport 

Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  
 Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 

5. Wykonanie robót 

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 
najwyżej 85%. 

Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie 
mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla 
powierzchni niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i 
sucha. 

Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący należy 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 materiału zużyta w 
czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, 
więcej niż o 20%. 
 W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu 
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy 
zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni. 
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 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy 
użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6. Kontrola jakości robót 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 
SST, następujące badania: 
 w czasie wykonywania pracy: 
       pomiar grubości warstwy oznakowania, 
       pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
       wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
       pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 

znakach drogowych poziomych” [3], 
       wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

Tolerancje wymiarów oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
       szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 
       długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 

mm, 
       dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 
       dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 
7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 
robót, może być dokonany po: 
       oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
       przedznakowaniu, 
       frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
       usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
       wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 
miesiące. 
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9. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
       prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
       przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
       oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
       przedznakowanie, 
       naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię  
       ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

 
 
 

SZCZGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

OZNAKOWANIE  PIONOWE  
Na podst.: D - 07.02.01 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
       znaków ostrzegawczych, 
       znaków zakazu i nakazu, 
       znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Aprobata techniczna dla materiałów 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

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 Inżyniera. 
 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 
 W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 
dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

Pręty zbrojenia 

 Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 
[2]. 

2.2. Konstrukcje wsporcze 

Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 
kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
  Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 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. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
       dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 
       wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde 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 normy (np. R 55, R 65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i 
większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 
grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

Elektrody lub drut spawalniczy 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń 
elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], względnie 
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio 
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, 
gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm. 

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub 
smarów. 

Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane 
są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu 
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chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie 
zgodności własności elektrod lub drutów z normą. 

Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od 
czynników wywołujących korozję. 

Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. 
 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

  

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 
     korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25] 

Agresywność korozyjna 
atmosfery 

według PN-H-04651 [8] 

Minimalna grubość powłoki,  m, 
 przy wymaganej trwałości w latach 

10 20 

Umiarkowana 
Ciężka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

  

2.3. Tarcza znaku 

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 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. 

. 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 także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) a)     instrukcję montażu znaku, 
b) b)    dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) c)     instrukcję utrzymania znaku. 
  
Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
       blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 
 

Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

 Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 
 Wymagane grubości: 
       z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co 

najmniej 1,5 mm, 
       z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
 Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 
 Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 
       dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, 
       dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

Warunki wykonania tarczy znaku 
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 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
 Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 
segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
 Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie 
modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być 
większe od 0,8 mm. 

2.4. Znaki odblaskowe 

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. 
 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 
aprobacie technicznej. 

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia 
lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
 Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału. 
 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 
       2 mm dla znaków małych i średnich, 
       3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
każdym kierunku niż: 
       2 mm dla znaków małych i średnich, 
       3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 
większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz 
o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 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 użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
 W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
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powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może 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 żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może 
być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i 
cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone 
farbą ochronną. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
       koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
       żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
       ewentualnie 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. 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 
 Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 
prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 
 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 
uszkadzanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
       lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 

lub pasa awaryjnego postoju, 
       wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

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 Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

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 należy wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód 
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm. 
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 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy 
zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami 
grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
       odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 
       odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 
       odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 

 Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20]. 
 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie 
powinny przekraczać  0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm. 
 Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami 
nie powinien być większy niż 1 mm. 
 Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić 
wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
znaku pionowego. 

  

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23] 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,   mm 

Brak przetopu 
Podtopienie lica spoiny 
Porowatość spoiny 
Krater w spoinie 
Wklęśnięcie lica spoiny 
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień               
i wypukłości lica spoiny 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 

  
3,0 

. Konstrukcje wsporcze 

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 
jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy 
występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio 
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub 
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne 
zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w 
większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli 
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 

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 zagrożenia 
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
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 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 może być większa 
od 0,25 m. 

Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez  konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

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 może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów 
niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza. 

. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była 
nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż              0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, 
znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię 
terenu nie więcej niż 0,15 m. 

Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
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. 

Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 
przez osoby niepowołane. 
 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej 
odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

Trwałość wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 
obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 

Tabliczka znamionowa znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a)     nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy, 
b)    datą produkcji, 
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c)     oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d)    datą ustawienia znaku. 

 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 
 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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, 
Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
       zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 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. 
 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 
       przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
       oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 

4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
       w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18], 
       złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione 

powtórnym spawaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a)     szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b)    m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

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. 

Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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 specyfikacji technicznej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych. 

  

1.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i B na 
słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach mostowych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. 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 należą: 
       prowadnica, 
       słupki, 
       pas profilowy, 
       wysięgniki, 
       przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
       łączniki ukośne, 
       obejmy słupka, itp. 

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania 
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

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 montażowych 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. 

Słupki 
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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 zwykle od 100 do 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, 
że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 
może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej 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.Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w 

wiązkach. 

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 m. 

Materiały do wykonania elementów betonowych 

Elementy prefabrykowane z betonu 

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, 
kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29]. 

2.2. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z 
ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można 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. Podłoże 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 należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 
 

3. Sprzęt 

Sprzęt do wykonania barier 

 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
       zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
       żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
       wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
       koparek kołowych, 
       urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
       betoniarki przewoźnej, 
       wibratorów do betonu, 
       przewoźnego zbiornika na wodę, 
       ładowarki, itp. 
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4. Transport 

Transport  elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. 
profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy 
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub 
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
 Roboty przygotowawcze 
 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazań Inżyniera: 
       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. 

Osadzenie słupków 

Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 

Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to 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 zależności 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. 

Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w 
wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
       zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu 

odpowiednich szablonów, 
       wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) 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 niż 0,95 
według normalnej metody Proctora. 

Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w otworze, w 
gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzględniać: 
       ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań - 

zgodnego z zaleceniem producenta barier, 
       wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na słupkach 
co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 

Tolerancje osadzenia słupków 

 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm. 
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 Dopuszczalna różnica 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. 

Montaż bariery 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i 
profilu. 
 Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
 Przy montażu prowadnicy typu B należy 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 użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po 
sześć na każde połączenie. 
 Montaż 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. 
 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
a) a)     czerwone - po prawej stronie jezdni, 
b) b)    białe         - po lewej stronie jezdni. 
 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO 
[32]. 
 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta 
barier. 

Roboty betonowe 

 Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
       PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
       PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu, 
       punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 
powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki 
deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
 Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie 
powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. 
 Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, 
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 
 Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić 
pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) a)     zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

prowadnicy nad terenem), 
b) b)    zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 
c) c)     prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
d) d)    poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
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e) e)     poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
f) f)      prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
g) g)    poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
h) h)    poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych 

w WSDBO [32]. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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), 
       montaż 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 różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w 
barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp. 

       uporządkowanie terenu. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

Na podst.: D - 08.01.01 
  
 SPIS  TREŚCI 
  

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych . 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
 betonowych na ławie betonowej z oporem 15 x 30 cm i najazdowych 15 x 22 cm, 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
    krawężniki betonowe, 
    piasek na podsypkę i do zapraw, 
    cement do podsypki i zapraw, 
    woda, 
    materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.2.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 

2.22. Rodzaje 

  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników      
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

 
 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary 

 Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

  
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
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krawężnika krawężnika l b h c d r 

D b 100 15 
22,30 - min. 3 

max. 7 
- min. 12 
max. 15 

1,0 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

  
  

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 
ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

  
  

2.3.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a)    ławy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-B-06250 [2], , 
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2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt  

  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. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 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. 

5.2. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.2.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych 

5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości  5 cm po zagęszczeniu. 

5.3.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.1.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.2.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c)  równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może 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. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli 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 pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
 ew. zalanie spoin masą zalewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CHODNIK   Z   BRUKOWEJ 

KOSTKI   BETONOWEJ 
Na podst.:  D - 08.02.02 

 
SPIS  TREŚCI 
     1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm. 
 
2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi są: 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 z brukowej kostki betonowej typu holland o gr. 8 cm. 
 piasek na warstwę odcinającą,  
 obrzeże niskie – On o wymiarach 8 x 30 x 100 cm gat. 1:obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 
[9]. 

 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 
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 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.  
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości   3 mm, 
 na szerokości   3 mm, 
 na grubości   5 mm. 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  

brak 
5 
  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niż 

4 

  

2.2 Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.21. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
100 8 30 

 
3 
 

  

2.23. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
  
2.24. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 

2.3 Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6].  
 
3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

  Chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
  Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport 

4.1. 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 przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi . 
              Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
  Nawierzchnię chodnika z kostki brukowej należy wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego o  WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

 5.2. Warstwa odcinająca 

 Przewiduje się wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm.   

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

 5.4 Wykonanie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić podsypka  z piasku, o grubości warstwy 10 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę  wykonuje się przez zasypanie koryta  piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.5 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

  Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania w czasie robót 

6.11. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta:  
   o szerokości do 3 m:   1 cm,  

6.12 Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie warstwy odcinającej, 
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 wykonanie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZIELEŃ   

NA PODST.D - 09.01.01 
  

SPIS  TREŚCI 
     1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

       9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy drodze. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
     zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
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 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 

4.TRANSPORT 
          Nasiona traw można transportować dowolnymi środkami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Trawniki 

5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

5.1.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
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 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),, 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczani 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczania 
 


